


 
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลนครนครสวรรค์ 

 
************************** 

  ด้วยเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
เทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ  
ซึ่งผ่านขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด 4  ข้อ ๑๗ 

  เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลนครนครสวรรค์จึงขอประกาศใช้  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาล 
www.nsm.go.th , เฟสบุ๊ค www.facebook.com/nsmsocial และที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 
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ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
 แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนั้น 
แผนพฒันาสามปี จึงมีลักษณะอย่างน้อย 4 ประการด้วยกัน คือ 
 (1) เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (2) เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจะด าเนินการ 
 (3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะด าเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี 
 (4) เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์  2  ประการ  คือ 
 (1) เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีแนวคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหนึ่งๆ อาจมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ อาจมี
โครงการ / กิจกรรมได้มากกว่า หนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งในที่สุดจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
 (2) เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนา
สามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณ
เป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ดังนั้น โครงการที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในปีแรกจะต้องมีความพร้อมอย่างน้อย 2 
ประการ คือ 
 (1) มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ รวมทั้งมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/
กิจกรรม และผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
 (2) กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรก จะต้องมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิค
พอสมควร เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้
ต่อไป 
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ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี  
 ขั้นตอนที่  1 กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 
 ในขั้นตอนนี้ มีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ  คือ 
 (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ความส าคัญ และความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 (2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 ขั้นตอนที่ 2 กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงในกำรพัฒนำ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 (2) จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือทบทวนและคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ที่จะน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 (3) เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง  ที่
ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนา 
 (4) โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาอาจมีจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ ต้องด าเนินการดังนี้ 
  (ก) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  (ข) ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการ
ของชุมชน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาสามป ี
  (ค) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีได้
อย่างเหมาะสม และเพ่ือท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไป 
  (ง) การก าหนดกิจกรรมจะต้องค านึงถึงงบประมาณรายรับรายจ่าย ทรัพยากรการบริหาร 
โครงการที่สามารถด าเนินการได้เอง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 (1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่คัดเลือก 
 (2) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา การคัดเลือกยุทธศาสตร์การ
พัฒนา การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
 ขั้นตอนที่ 4 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ 
 (1) คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 (2) พิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยพิจารณาจาก 
  - ความจ าเป็นเร่งด่วน 
  - ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
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 ขั้นตอนที่ 5 กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ 
 โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดท ารายละเอียด
โครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นโครงการ/
กิจกรรมที่จะต้องท าในปีแรก เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 
 ขัน้ตอนที่ 6 กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี 
 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้อง
กับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และ
ข้อมูลของชุมชนมาพิจารณาประกอบ 
 (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา 
ความต้องการ และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 4 ส่วน 
  ส่วนที่   1  บทน า 
  ส่วนที่   2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
  ส่วนที่   3  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
  ส่วนที่   4  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 (3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
 ขั้นตอนที่ 7 กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี 
 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัตริ่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 (3) ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงของแผนพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

วิสัยทัศน์ท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมำยกำร
พัฒนำ 

จุดมุ่งหมำยกำร
พัฒนำ 

จุดมุ่งหมำยกำร
พัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 

โครงการ 

- กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมที่ 2 
- กิจกรรมที่ 3 
 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

โครงการ 

- กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมที่ 2 
- กิจกรรมที่ 3 
 

โครงการ 

- กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมที่ 2 
- กิจกรรมที่ 3 
 

โครงการ 

- กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมที่ 2 
- กิจกรรมที่ 3 
 

โครงการ 

- กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมที่ 2 
- กิจกรรมที่ 3 
 



ส่วนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ในปีที่ผ่านมา 

 
การวางแผน 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน  2558 
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

33 355,719,050 34 348,379,050 29 335,449,050 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

68 303,523,090 68 349,289,500 70 352,630,001 

3) ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการ
สังคมและชุมชน 

41 204,409,078 41 207,609,078 40 207,765,000 

4) ยุทธศาสตร์พัฒนา
กายภาพเมือง 

101 1,300,150,000 58 1,472,865,000 21 240,546,000 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

17 23,560,000 10 4,480,000 10 4,480,000 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

107 148,918,600 57 161,789,300 57 61,063,100 

รวมท้ังสิ้น 367 2,336,279,818 268 2,544,411,928 227 1,201,933,151 
 
  



6 
การจัดท างบประมาณ 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่  23 
ธันวาคม  2558  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนการด าเนินงาน สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 24 4,279,050 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 55 121,574,414 
3.ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 36 18,535,000 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 30 58,612,000 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 12 12,940,000 
6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 65 48,653,546 

รวม 222 264,594,010 
 

เทศบาลนครนครสวรรค์ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเติม จ านวน 2 ฉบับ 

ยุทธศาสตร์ 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - - - - 
ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม - - - - 
ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน - - - - 
ด้านพัฒนากายภาพเมือง 6 16,582,000 8 9,380,000 
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย - - 2 3,800,000 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 9 12,498,852 9 8,293,400 

รวมทั้งสิ้น 15 29,080,852 19 21,473,400 
 

  



7 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 50 โครงการ จ านวนเงิน 13,364,297 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 46 โครงการ จ านวนเงิน 12,545,512 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
ข้อมูล ณ วันที่  31  พฤษภาคม  2559  (ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ อปท. e-plan) 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

2 103,055.50 2 103,055.50 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

10 5,423,029.00 8 5,023,029.00 

3.ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 14 1,982,346.88 14 1,981,896.88 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง 

2 442,835.00 1 393,100.00 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 22 5,413,030.24 21 5,044,430.24 
รวม 50 13,364,296.62 46 12,545,511.62 

 
  



8 
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 

โอกาส (Opportunity) 
1. มีประเพณี วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา และประชาชนในท้องถิ่นมีความรักและ

หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตน 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
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 

และมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น 
5. ปัญหาการจราจร และขาดระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 
6. การบุกรุกครอบครองพ้ืนที่สาธารณะของประชาชน 

  



9 
สรุปผลการประชาคมเมืองเทศบาลนครนครสวรรค์ 

วันที่  16 มีนาคม 2559 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี 2560 – 2562  

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. น้ าเน่าเสียที่สระหลวงพ่อทอง ชุมชนวรนาถ 
2. ขยะตกค้าง ชุมชนวรนาถ 
  - การจัดเก็บขยะไม่เรียบร้อยและไม่ทั่วถึงน้ าขยะ
ไหลจากรถขยะ 
  - ปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้บ่อขยะเต็ม 
3. มีเหตุร าคาญจากรถขนดินก่อสร่างในชุมชน 
4. ลูกน้ าในชุมชนเยอะท าให้เกิดไข้เลือดออก 
5. การใช้โฟมใส่อาหารท าให้เกิดสารอาหารปนเปื้อน 
6. กลุ่มวัยเรียน 
  - ติดเกมส์ 
  - ขาดความรู้ด้านเพศสัมพันธ์ ท้องก่อนวัยอันควร 
  - พัฒนาการด้านร่างกาย (เตี้ย น้ าหนักน้อย) 
7. ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ 
  - ขาดคนดูแล , ขาดความรู้ 
  - ปัญหาสายตา 
  - ศูนย์ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ไม่เพียงพอ 
  - ขาดสถานที่ในการท ากิจกรรม 
8. วัยท างาน 
  - ขาดอุปกรณ์ออกก าลังกายในชุมชน 
  - โรคเรื้อรัง , โรคอ้วน  

1. สร้างความตระหนักให้คนในชุมชน การทิ้งขยะ การให้อาหาร
ปลา,เต่าเพ่ิมเครื่องบ าบัดน้ าเสีย/ใช้จุลินทรีย์ 
2. สร้างความตระหนักให้ชุมชนจัดระบบเก็บขยะในชุมชน 
 - ปรับปรุงเรื่องการบริการจัดการขยะ 
 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม  
3. มาตรการทางสังคม/กฎหมาย 
4. สร้างความตระหนักให้ชุมชนรณรงค์ส ารวจลูกน้ าท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ 
5. รณรงค์ลดการใช้โฟม และตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร 
6. ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 
 - เน้นกิจกรรมให้ออกก าลังกาย 
 - อยากให้มีการเรียนการสอน เรื่องเพศสัมพันธ์ให้กับเด็ก 
 - ให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหาร 
7. ส ารวจข้อมูล คัดกรองและจัดท าทะเบียน 
 - จัดให้มีการท ากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 - จัดให้มีอาคารสถานที่ท ากิจกรรม 
8. คัดกรองตรวจสุขภาพ 
 - ให้ความรู้ ปรับพฤติกรรมสุขภาพ 
 - มีระบบติดตามประเมินผล 
 - ให้ สปสช. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 



10 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 

1. เศรษฐกิจไม่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการศึกษา 
1. ขาดแคลนสถานที่ (ในร่ม) ในการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา 
2. ขาดทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
(นักเรียนและประชาชน) 
 
 
 
 
 
 
3. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ 
4. ขาดการติดตามผลการศึกษาของครูและนักเรียน 
ด้านกีฬา 
1. ลานกีฬาไม่เพียงพอ 
 
 
 
2. บุคลากรไม่เพียงพอ 
3. การแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาล มีน้อย 
4. ขออุปกรณ์กีฬาของชุมชนวัดพุทธ 

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2. จัดท าเอกสาร / สื่อประชาสัมพันธ์ 
3. ก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ ณ เกาะกลางอุทยานสวรรค์ เป็น
แหล่งเรียนรู้ 
4. ก่อสร้างสัญลักษณ์ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา และองค์สมมุติเจ้าแม่
กวนอิม 
5. ปรับปรุงเกาะญวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท า
ตลาดน้ า ปลูกต้นไม้สัญลักษณ์จังหวัด 
6. ประวัติความเป็นมาของเกาะญวน 
 
1. ก่อสร้างหลังคา กันแดด ที่สนามของสถานศึกษา 
 
1. จัดหาเจ้าของภาษามาสอนให้ต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 
3. เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการเรียนรู้ด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
(ASEAN) 
4. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไป
ศึกษาหาความรู้ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
5. จัดให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่เพ่ือการบริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึง โดยใช้ ICT / E – Library 
1. ส่งเสริมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการฝึกอาชีพ 
 
1. ก ากับ ติดตามผล / รายงานผล 
 
1. จัดตั้งศูนย์เยาวชน 
- จัดท าสนามจักรยานเสือภูเขา 
- จัดท าลานออกก าลังกาย 
- จัดหาอุปกรณ์กีฬา 
1. จัดหาบุคลากรด้านกีฬา 
1. จัดการแข่งขันกีฬาภายในสังกัดเทศบาล 
1. จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
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ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1. คนว่างงานและขาดรายได้ 
2. ต้องการให้เพ่ิมเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ 
3. ต้องการให้มีเงินเดือนคณะกรรมการชุมชน 
4. ปัญหาหอพักส่งเสียงรบกวน (ผู้อาศัยในหอพัก) 
5. เบี้ยประชุมในส่วนราชการ เช่น ประชุมแต่ละครั้งมี
ค่าเดินทาง 
6. วัฒนธรรมประเพณีถดถอยลง เช่นประเพณีลอย
กระทง สงกรานต์ 
7. ปัญหาเด็กมั่วสุม/ท้องก่อนวัยอันควร/ปัญหาความ
ไม่เท่าเทียมกันในชุมชน 
8. การบริการ/ต้องการน าบริการข้ันพ้ืนฐานชุมชน 
9. ปัญหาเด็กเยาวชนขาดคุณธรรม 
10.ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติโดยมิชอบไม่เป็น
ธรรม 
11. ขาดสถานที่ออกก าลังกายบริเวณชุมชนและ
อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย 
12. คนส่วนใหญ่ขาดความรักความสามัคคีในชาติ 
13. ไม่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของภาครัฐ / 
ชุมชน เสียงตามสายเทศบาลไม่ครอบคลุมพ้ืนที่บาง
ชุมชนไม่มี 
14. ปัญหาการขาดสวัสดิการในชุมชน 
15. ความปลอดภัยในทรัพย์สินและประชาชนใน
ชุมชน 
16. ขับรถเสียงดัง ประมาท 
17. ขาดรายได้ ต้องการพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าเพ่ือเพ่ิม
รายได้ 
18. ประชาชนขาดความเสอมภาค 
19. ผู้สูงอายุเพิ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุขาดคนดูแล 
20. ยาเสพติดในชุมชน/แหล่งมั่วสุม 
 
 

1. จัดให้มีการฝึกอาชีพให้กับประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 
2. จัดให้มีการเพ่ิมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย 
3. จัดให้มีการเพิ่มเงินเดือนคณะกรรมการชุมชน 
4. จัดให้มีการฝึกอบรมและก าหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าอาศัย
ในหอพัก 
5. จัดให้มีเบี้ยประชุมในการประชุมทุกครั้ง เช่นค่าเดินทาง 
6. จัดให้มีการจัดงาน/กิจกรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยสร้างความสามัคคี 
7. จัดให้มีกิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณภาพเด็กและเยาวชน 
- อบรมยาเสพติด 
- อบรมท้องก่อนวัยอันควร 
- ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
8. จัดท าโครงการ/กิจกรรมเทศบาลพบประชาชน 
9. อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
10. เพ่ิมระเบียบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
11. จัดพื้นที่และเครื่องออกก าลังกายให้ทั่วถึง 
12. จัดให้มีกิจกรรมในการเทิดทูลสถาบันชาติ เช่น โครงการวัน
พ่อ วันแม่ 
13. จัดให้มี เพิ่มเสียงตามสายให้ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือให้
รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทั่วถึง 
14. ให้รัฐจัดสวัสดิการชุมชน เช่น กองทุนค่ารักษาพยาบาล/ค่า
ท าศพ/กู้เงินผู้พิการ/กู้เงินชุมชน 
15. จัดให้มีเวรยามตรวจชุมชน 
16. จัดให้มีการอบรมจราจร 
17. ให้มีพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้า เช่น โอท็อป 
18. จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ รณรงค์เกี่ยวกับความเสมอภาค 
19. จัดตั้งศูนย์สันทนาการ/ชมรมผู้สูงอายุ 
20. จัดกิจกรรมลดช่องว่างในการมั่วสุม 
- อบรมยาเสพติด 
- กีฬาต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

21. ครอบครัวขาดความอบอุ่นบางครอบครัวใช้ความ
รุนแรง/แตกแยกบุตรขาดการดูแลเลี้ยงดู 
22. คนต่างชาติเข้ามาแย่งอาชีพพ้ืนที่ท ามาหากิน 
ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับแรงงานต่างชาติ 
23. เพ่ิมการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้น าชุมชน / กลุ่ม
สตรี/ประชาชน/ผู้สูงอายุ/เด็กและเยาวชน/
ครอบครัว/คณะกรรมการชุมชน 
24. คนไม่เข้าวัดเพราะบางครั้งมุ่งและแสวงหารายได้
มากกว่า 
25. ไม่ทราบขั้นตอนในการด าเนินการจัดท า
ประชาคมแผนและส ารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนใน
พ้ืนที่ 
26. ไม่มีพ้ืนที่ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ 
ครอบครัวในการแสดงความคิดเห็นและการจัด
กิจกรรม 
27. การนั่งรถโดยสาร/ ตั๋วรายเดือน/ตั๋วรายสัปดาห์/
ตั๋วนักเรียน ส าหรับการนั่งรถสองแถว 
 

21. จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้ กับผู้ปกครอง จัดกิจกรรมให้
เด็กและครอบครัวกล้าแสดงออก 
22. อบรมท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้เห็น ความส าคัญ
กับแรงงานไทย 
23. จัดให้มีการอบรม ศึกษาดูงานด้านต่าง ๆนอกสถานที่เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและคุณภาพของประชาชนทุกกลุ่ม 
24. จัดกิจกรรมน าคน/ประชาชนเข้าวัดเพื่อเป็นการกล่อม
เกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
25. จัดอบรมให้ความรู้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนชุมชนและ
การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน 
26. จัดกิจกรรม/จัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ครอบครัวให้มีพ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็นและท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
 
27. ประสานงานกับบริษัทเดินรถหลายบริษัทในจังหวัด
นครสวรรค์ จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในการจัดท าตั๋วราย
เดือน ตั๋วรายสัปดาห์ ตั๋วนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1.ขอให้ท าสายไฟฟ้าลงดิน 
2. ชุมชนชอนตะวัน 
   - ขยายเขตไฟฟ้า   ขอไฟส่องสว่าง ซอย 9 
   - ขยายท่อระบายน้ า ซอย 12 
   - ปรับปรุงถนน ซอย 6,8,12 
3. ชุมชนไชยศิริ 
   - ปรับปรุงถนน ซอย อรรถกวี 8,9,10, 
   - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในชุมชน 
   - ขยายท่อเมนประปาซอยอรรถกวี 8-10 
4. ชุมชนสะพานใหม่พัฒนา 
   - ถนน คสล.ภายในชุมชนพร้อมท่อระบายน้ า ซอย    
ข้างเพชรกระจกอลูมิเนียม 
   - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน 
5. ชุมชนสุนันทา 
    - ก่อสร้างท่อระบายน้ า ซอย 3/1 พร้อมถนน 
    - ซ่อมแซมฝาท่อ และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
6. ชุมชนนวมินทร์ 
    - ลอกท่อระบายน้ าภายในชุมชน 
    - ก่อสร้างถนนหลังโรงงานพลาสติก พร้อมไฟฟ้า 
    - จัดสรรที่ดินชุมชน 
7. ชุมชนโรงเกลือ 
    - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า ซอยศรีจันทร์ 
ตรงข้ามโรงเกลือ 
    - เปลี่ยนท่อเมนประปาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
8. ชุมชนเกาะญวน 
    - เพ่ิมสวนสาธารณะประโยชน์ และเลนจักรยาน 
9. ชุมชนหนองปลาแห้ง 
    - ปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ าภายในชุมชน 
    - ก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลัก 
10. ชุมชนสะพานใหม่พัฒนา 
    - น้ าขังภายในชุมชนถนนซอยแยกจากข้างร้านลิ้นวัวถึง
แม่น้ าปิง 

1. ส่งให้ส านักการช่างส ารวจ ตรวจสอบ และด าเนินการ
แก้ไข 
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

11. อุทยานสวรรค์ 
    - เพ่ิมมังกรจ านวน 4 ตัว ภายในอุทยานสวรรค์ 
    - เพ่ิมสวนรุกขชาติ 
 - ปัญหานกพิราบภายใยอุทยานสวรรค์ ฝั่งประตู
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ 
 - ปรับปรุงเกาะกลางอุทยานสวรรค์ 
12. ชุมชนโกมินทร์ 
    - ขยายเมนประปา และถนน คสล. ซอยธรรมวิถี 
    - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
13. ชุมชนตัดใหม่ 
    - ก่อสร้างถนนภายในชุมชน  
    - ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 4 ซอย 
14. ชุมชนป้อมหนึ่ง 
    - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน 
15. ชุมชนฟ้าใหม่ 
    - ก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชน  
    - ซ่อมแซมถนน ไฟฟ้า สวนสาธารณะประโยชน์ 
    - ลอกท่อระบายน้ า  
16. ชุมชนตลาดตายอม 
    - ซ่อมแซมถนนภายในชุมชน 
    - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
17. ชุมชนถาวรพัฒนา 
    - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
18. ชุมชนตลาดลาว 
    - ปรับปรุงระบบระบายน้ า 
    - ก่อสร้างบ่อพักน้ าตรงบันไดขึ้น ซอยโกสีย์ 1  
19. ชุมชนสามัคคีพัฒนา 
    - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน และหน้า
ศูนย์ 3  
20. ชุมชนวัดพุทธ 
  - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบระบายน้ า 
   - ปรับปรุงฝารางระบายน้ า แยกวัดคีรีวงษ์ 2 ฝา 
 

1. ส่งให้ส านักการช่างส ารวจ ตรวจสอบ และด าเนินการ
แก้ไข 
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

21. ชุมชนหนองผักตบ 
   - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา ถนนภายในชุมชน 
22. ปรับปรุงพื้นท่ีริมน้ าถนนเจ้าพระยา 4 
23. ก่อสร้างสวนสาธารณะ แห่งที่ 2  
24. ก่อสร้างสะพานไปต้นแม่น้ าเจ้าพระยา 
 

 

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ังคง 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 
1. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรที่สี่แยกสตรี ประปาแสงสวรรค์ 
(ชุมชนป่าไม้) 
 
 
 
 
2. มีกลุ่มวัยรุ่น เด็กแว๊น สร้างความเดือนร้อนบริเวณ
นครสวรรค์แง๊ะ 
3. ขอติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ชุมชนตัดใหม่, หลวงปู่
ท้าว, ชุมชน พ.ว.น.) 
4. ขอสถานีดับเพลิงย่อยที่ถนนไกรลาศ บริเวณ   นวมิน 
ชุมชนการเคหะ 
 
5. ขอให้มีช่องจราจรของจักรยาน จะสามารถปั่นได้ทั้งเมือง 
โดยมีความปลอดภัย 
6. ปัญหาการตั้งสิ่งกีดขวางบนถนนในตลาดไม่ให้รถจอด 
7. ขอไฟทางซอยข้างวัดพุทธฯ 
8. จราจรซอยจ่าเหงี่ยม ซอยวัชระ ทนายวอ ทนายเสรี จอด
รถขวางทางเข้า – ออก 

1. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (หากมีงบประมาณ) 
2. ตีเส้นเตือนให้ระวัง (Rumble Strip) ก่อนถึงทางร่วม
ทางแยก 
3. จัดโครงการอบรมจราจร และสร้างศูนย์ฝึกวินัยจารจร 
4. ติดตั้งป้ายลดความเร็วในเขตชุมชน 
 
1. จัดสร้างป้อมยามบริเวณนครสวรรค์แง๊ะ  
2. จัดอบรมศีล 5 ให้กับเด็กและเยาวชน 
1. ตั้งงบประมาณในการติดตั้งกล้อง 
 
1. ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นที่บ้านประธานชุมชน 
หรือจุดส าคัญพร้อมอบรม 
2. หาสถานที่จัดสร้างสถานีย่อย 
1. เริ่มทีละเส้น เริ่มจากเส้นเจ้าสี่พระยา 
 
1. ขอให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
 
1. ส ารวจ ตรวจสอบ และด าเนินการแก้ไข 
1. ติดป้ายขอความร่วมมือ 

 

 



16 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 
1. ขอขยายเขต Free Wifi  
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
 
3. ขอเครื่องขยายเสียงไร้สาย (ชุมชนสุนันทา) 
4. การรับบริการค่อนข้างล่าช้า 
- ดินลูกรัง (วิมานลอย) 
- ไฟฟ้าสาธารณะ 
- ไฟลานกีฬา 
5. ขั้นตอนการบริการมีความล่าช้า 

1. ส ารวจจุดที่ให้บริการ ขยายให้ทั่วถึง 
1. เพ่ิม / ปรับปรุง / ส ารวจในชุมชน และจัดเจ้าหน้าเข้า
อบรม / ดูแล 
1. ส ารวจ ตรวจสอบ และด าเนินการแก้ไข 
1. ส ารวจ ตรวจสอบ และด าเนินการแก้ไข 
 
 
 
1. ลดขั้นตอนการบริการให้น้อยลง 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัต ิ

 

3.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค ์
“คนสขุภาพด ีการศึกษาไดม้าตรฐาน รกัษ์สิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่าอยู่ ชูเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
 1. ประชาชนมีสุขภาพด ี
 2. จัดการศึกษาตลอดชวีิตอย่างมีคุณภาพ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจนีได้ 
 3. น้อมน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารปฏิบตั ิ
 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีและชุมชนมคีวามเขม้แขง็ 
 5. ประชาชนไดร้ับความสะดวกและปลอดภัยในด้านสาธารณปูโภค 
 6. ประชาชนมีความมัน่คง ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 7. ทุกภาคีมีสว่นร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
 1. เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยนื ในมติิสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 2. มีระบบบริการดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 3. มีการพัฒนาการศึกษาทีม่ีคุณภาพ สร้างจิตสานึกและ สร้างโอกาสในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนา 
และวัฒนธรรมแกป่ระชาชนและเยาวชน 
 4. มีการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและรายได้เพิม่ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล 
 5. มีระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ แหลง่ท่องเที่ยว และพื้นทีน่ันทนาการที่ไดม้าตรฐาน 
 6. มีความพร้อมในการพัฒนา ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคมุ
โรคที่เหมาะสมและพัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 2. เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชน 
 3. เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
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 ใหม้ีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 
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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 

คนสุขภาพดี การศึกษาได้มาตรฐาน 
รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่าอยู่ 

ชูเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายผู้บรหิารท้องถิ่น 



ส่วนที่ 4 
แนวทางการติดตามและประเมินผล 

 

  แผนพัฒนาสามปีที่ได้ด าเนินการไปสู่การปฏิบัติแล้วนั้น ต้องมีการติดตามและประเมินผล
อย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือวัดระดับความส าเร็จหรือความล้มเหลวของแผนฯ เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 (1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์  ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยให้มีการประชุม
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล  ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่ เหมาะสมกับพ้ืนที่และ
สถานการณ์ภายนอก  จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์  และสรุป
รายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
นครนครสวรรค์และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกัน
ตามล าดับต่อไป  
 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลนคร
นครสวรรค์  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทยีบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
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2. ระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
หมวด 6 
 ข้อ 28  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย  
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่
คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้คณะกรรมการ
เลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของ
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 ข้อ 29  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 
 1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ใหป้ิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

การก าหนดองค์กรการรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามระเบียบฯดังกล่าว 
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ตามค าสั่งเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ 254/2558  ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2558  ประกอบด้วย 
 1. นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ 
 2. นายสันต ิ คุณาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
 3. นายคีรินทร์ ช านาญหมอ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
 4. นางบุบผาชาติ หมุนสา ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
 5. นายวสันต์ สอดสี ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
 6. ผู้แทนส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  กรรมการ 
 7. ผู้แทนส านักงานจังหวัดนครสวรรค์  กรรมการ 
 8. นายวิสุทธิ สินเพ็ง รองปลัดเทศบาล กรรมการ 
 9. นายกิตติ เก่งกิตติภัทร ผู้อ านวยการส านักการช่าง กรรมการ 
 10. ว่าที่ร.ต.ประทีป อนันต์นาวี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 11. นายวิเชียร ธัญธเนส ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 
 
 
 



 274 
 มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 1. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรม ตามโครงการ 
เพ่ือให้ทราบว่ามีการด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลถึงระยะใดแล้ว ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และแนวทางการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินการ เช่น Gant Chart  และจะ
ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามผลทุก 6 เดือน 
 2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริง เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ว่ามี
การด าเนินกิจกรรมโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และได้ผลเป็นอย่างไร 
เพ่ือวัดความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ โดยพิจารณา ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) จากเป้าหมาย (Targets) ของ
โครงการ  ซึ่งจะก าหนดห้วงเวลาในการประเมินผลทุก 6 เดือน 
 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 แนวทางการด าเนินงานได้ก าหนดประเด็นการประเมินผลไว้  3  ประเด็น  ดังนี้ 
 1. ประเด็นการประเมินผล : การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 ตัวชี้วัด KPIs : ร้อยละของจ านวนแผนงาน/โครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
 เป้าหมาย : ร้อยละ 85 
 วิธีการประเมินผล : ตรวจสอบจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 2. ประเด็นการประเมินผล : ผลการด าเนินงานตามแผนในส่วนของโครงการที่ได้ 
    ถูกน าไปสู่การปฏิบัติจาก ระบบ E-PLAN 
 ตัวชี้วัด KPIs : คะแนนผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 เป้าหมาย : ได้คะแนนผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 วิธีการประเมินผล : ตรวจสอบจากผลการรายงาน การออกติดตาม 
    ตรวจสอบการด าเนินแผนงาน/โครงการ ตามระยะ 
    เวลาที่ก าหนด 
 3. ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจของประชาชน 
 ตัวชี้วัด KPIs : ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแสดงความพึงใจ 
 เป้าหมาย : ร้อยละ 80 
 วิธีการประเมินผล : ส ารวจข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
  : ตรวจสอบจากแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็น 
    ของประชาชน 
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การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็นรายไตรมาส ระยะหกเดือน และ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีก
ครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย  
ปีละ 1  ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า  30  วัน   
 

ตารางห้วงระยะเวลาการติดตามและประเมินผลการด าเนินการโครงการ 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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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 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 คัดกรองมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก

1. เพือ่ให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเอง
2. เพือ่ให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกด้วยวิธี pap 
smear และส่งต่อแพทยถ์า้
พบความผิดปกติ

สตรีกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  200
 คน

          55,650           55,650           55,650  สตรี
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็ง
เต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

1. สตรีกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับบริการด้าน
สุขภาพอยา่งมี
ประสิทธิภาพทัว่ถงึและ
เป็นธรรม
2. สตรี กลุ่มเป้าหมาย 
มีคุณภาพชวีิตทีดี่

ส านักการ
สาธารณสุขกลุ่ม
งานส่งเสริม
สุขภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

22



23
    1.1 แนวทางสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีพฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้.
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

2 บริการอนามัยโรงเรียน 1. สนับสนุนการด าเนินงาน
โรงเรียน
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริม
และแกไ้ขปัญหาสุขภาพ

โรงเรียนสังกดัเทศบาล 8 
โรงเรียน  โรงเรียนสังกดั
การศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

          20,000           20,000           20,000 นักเรียนชั้น ป.1 -
 ป. 4 ร้อยละ 90 
 ได้รับการตรวจ
สุขภาพโดยเจา้ 
หน้าทีส่าธารณสุข
  ปีละ 1 คร้ัง

1. โรงเรียนด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพอยา่ง
ต่อเนือ่งและมี
ประสิทธิภาพ
2. นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพทัง้
ร่างกายและจติใจ

ส านักการ
สาธารณสุขกลุ่ม
งานส่งเสริม
สุขภาพ

3 วัยเรียนสดใส มัน่ใจไม่ซีด 
โรงเรียนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

1. เพือ่ควบคุมและป้องกนัการ
เกดิภาวะโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็ก
2. ส่งเสริมกลุ่มวัยเรียน
ตระหนักในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมบริโภค

นักเรียน ป.1 -ป. 6 และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 - 3 ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์  จ านวน
 25  โรงเรียน

        198,400         198,400         198,400 พบภาวะโลหิต
จางในนักเรียน
น้อยกว่าร้อยละ 8
- นักเรียนได้รับ 
ความรู้มีการ
ปรับเปล่ียน 
พฤติกรรม
บริโภคที่
เหมาะสมไม่น้อย
กว่าร้อยละ  80

1. โรงเรียนด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพอยา่ง
ต่อเนือ่งและมี
ประสิทธิภาพ
2. นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพทัง้
ร่างกายและจติใจ

ส านักการ
สาธารณสุขกลุ่ม
งานส่งเสริม
สุขภาพ

(สปสช.)

(สปสช.) (สปสช.)

(สปสช.) (สปสช.)

(สปสช.)
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24
    1.1 แนวทางสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีพฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้.
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

4 อบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขเทศบาลนคร
นครสวรรค์

1. อสม.มีความรู้ทักษะในการ
ดูแลสุขภาพ ประชาชนได้
อยา่งถกูต้องเหมาะสมไม่น้อย
กว่า  ร้อยละ 80
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพ  ชมุชนที่
ประสบความ ส าเร็จจากผู้มี
ประสบการณ์จริง
3. สร้างขวัญ และ ก าลังใจใน
การมีส่วนร่วมด าเนินงานใน
ชมุชน

อสม.จ านวน 200  คน           80,000           80,000           80,000  - อสม.มีความรู้
ในการดูแล
สุขภาพประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 - ทักษะการ
ปฏิบัติกจิกรรม
เพือ่การดูแล
สุขภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

อสม.มีความรู้ ทักษะ
สามารถแลกเปล่ียน
เรียนรู้และน าไปปรับ
ใชไ้ด้อยา่งถกูต้อง
เหมาะสม

ส านักการ
สาธารณสุขกลุ่ม
งานส่งเสริม
สุขภาพ
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25
    1.1 แนวทางสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีพฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้.
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

5 เด็กไทยฉลาดสมวัยด้วย
ไอโอดีน

1. ส่งเสริมให้ครูและผู้ปกครอง
 มีความรู้และควบคุมป้องกนั 
การขาดสารไอโอดีน
2. ให้เด็กปฐมวัยได้รับสาร
ไอโอดีนเพียงพอ
3. ส่งเสริมให้เกลือเสริม
ไอโอดีนหรือผลิตภัณฑ์ส่งเสริม
ไอโอดีนปรุงอาหาร

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ จ านวน
 9 แห่ง

        200,000         200,000         200,000 1. ร้านอาหาร
และโรงครัวใน
โรงเรียนใชเ้กลือ
เสริม ไอโอดีน
หรือผลิตภัณฑ์ 
เสริมไอโอดีนที่
ได้มาตรฐานตาม
ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข    
ในการปรุง
ประกอบอาหาร
ให้เด็กร้อยละ 100
2. ครัวเรือนเด็ก
ปฐมวัยใชเ้กลือ
เสริมไอโอดีน
หรือผลิตภัณฑ์
เสริมไอโอดีนที่
ได้มาตรฐานตาม
ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข
ในการปรุง

1. ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย มีความรู้ความ
เขา้ใจ และตระหนักใน
การป้องกนัและควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน
2. ครัวเรือนของเด็ก
ปฐมวัยใชเ้กลือเสริม
ไอโอดีนหรือผลิตภัณฑ์
เสริมไอโอดีนทีไ่ด้
มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดไว้ปรุงประกอบ
อาหารให้เด็ก
3. ร้านอาหารและโรง
ครัวในโรงเรียนใชเ้กลือ
เสริมไอโอดีนหรือ
ผลิตภัณฑ์เสริม
ไอโอดีนทีไ่ด้มาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดไว้
ปรุงอาหารให้เด็ก

ส านักการ
สาธารณสุขกลุ่ม
งานส่งเสริม
สุขภาพ
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26
    1.1 แนวทางสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีพฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้.
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

6 พัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาล

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

ชมุชนในเขตเทศบาลฯ จ านวน  
71  แห่ง

      1,065,000       1,065,000       1,065,000 ชมุชนมีส่วนร่วม
ในการ
ด าเนินงาน
สาธารณสุขมูล
ฐานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

อสม.ในเขตเทศบาลฯ
สามารถแกไ้ขปัญหา
ด้านสาธารณสุขและ
จดับริการสุขภาพ
เบือ้งต้นในศสมช.ได้

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

7 อาสาสมัครพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน
สังกดัเทศบาล 8 ท

เพือ่สร้างจติส านึกในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้กบั
เยาวชนในเขตเทศบาลฯ

นักเรียนโรงเรียนในสังกดัเทศบาล
 มีความรู้และความตระหนักใน
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

        100,000         100,000         100,000 นักเรียนผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินความรู้
และทัศนคติ 
ร้อยละ 70

นักเรียนโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลมี
จติส านึกในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงาน
ส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

8 ควบคุมและป้องกนัโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตเทศบาล

เพือ่ควบคุมและป้องกนัโรค
พิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล

สุนัข,แมวในเขตเทศบาลได้รับ
การฉดีวัคซีนป้องกนัโรคพิษสุนัข
บ้าและฉดียาคุมก าเนิดจ านวน 
71 ชมุชน

        220,000         220,000         220,000 สุนัข,แมวในเขต
เทศบาลได้รับ
การฉดีวัคซีน
ป้องกนัโรคพิษ
สุนัขบ้าและฉดี
ยาคุมก าเนิด
ครอบคลุม 71 
ชมุชน

ไม่พบการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาล

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
งานสัตวแพทย์

งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน
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27
    1.1 แนวทางสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีพฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้.
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

9 สร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม วัยเรียน  วัยใส
พัฒนาทักษะชวีิต

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

จดัอบรมนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา ในสังกดัสถานศึกษา
 โรงเรียนเทศบาล จ านวน 200 
คน

        170,000         170,000         170,000 จ านวนผู้เขา้รับ
การอบรม 200 
คน

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในสังกดั
เทศบาลได้รับความรู้ 
ด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ทัศนคติ ค่านิยมเร่ือง
เพศได้อยา่งเหมาะสม

ส านักการศึกษา

10 รณรงค์และให้ความรู้
เกี่ยวกบัไอโอดีนในเด็ก
ปฐมวัย

เพือ่ให้ความรู้แกพ่นักงานครู 
ครูผู้ดูแลเด็ก และเจา้หน้าที่
โภชนาการ เกี่ยวกบั
ความส าคัญของไอโอดีนกบั
เด็กปฐมวัย

จดัอบรม พนักงานครู  ครูผู้ดูแล
เด็ก เจา้หน้าทีโ่ภชนาการของ
สถานศึกษาสังกดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์ทุกแห่ง จ านวน 60 
คน

          60,000           65,000           65,000 จ านวนพนักงาน
ครู ครูผู้ดูแลเด็ก 
และเจา้หน้าที่
โภชนาการทีเ่ขา้
รับการอบรม

พนักงานครู  ครูผู้ดูแล
เด็ก เจา้หน้าที่
โภชนาการของ
สถานศึกษาสังกดัฯ มี
ความรู้เกี่ยวกบัการ
ส่งเสริมไอโอดีนในเด็ก
ปฐมวัย

ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ 2,169,050      2,174,050      2,174,050      
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่3 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชวีติทีด่มีีคุณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสกุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
    1.2 แนวทางเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ และปลกูฝังจติส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพตดิ ให้แก่เดก็เยาวชนและประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกนั
ยาเสพติดในสถานศึกษา

เพือ่ฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ของนักเรียนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด

จดัอบรมเกี่ยวกบัยาเสพติดปีละ 
1 คร้ัง จ านวนผู้เขา้รับการอบรม 
100 คน

     100,000      100,000      100,000 1.จ านวนคร้ังที่
อบรมปีละ  1 
คร้ัง
2.จ านวนผู้เขา้
รับการอบรม 
100 คน

นักเรียนมีความรู้และ
ป้องกนัตนเองจากยา
เสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยวกบั
อบายมุข สามารถปฏิบัติ
หน้าทีเ่ป็นแกนน า
นักเรียนชว่ยเหลือครู
สอดส่องดูแลนักเรียนทีม่ี
พฤติกรรมเส่ียง

ส านักการศึกษา

2 จดักจิกรรมต่อต้านยา
เสพติด

1.เพือ่พัฒนาทักษะชวีิตของนักเรียน 
และสร้างภูมิคุ้มกนัให้ห่างไกลยาเสพ
ติด  
2.ให้เด็กและเยาวชนใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน์

จดัอบรมหรือจดักจิกรรมอื่น ๆ 
เกี่ยวกบัการต่อต้านยาเสพติด ปี
ละ 1 คร้ัง จ านวนผู้เขา้อบรม 
200 คน

     100,000      100,000      100,000 จ านวนผู้เขา้รับ
การอบรม

1.เด็กเยาวชนมีภูมิคุ้มกนั
และห่างไกลจากยาเสพ
ติด 
2.เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกดิประโยชน์

ส านักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    1.2 แนวทางเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ และปลกูฝังจติส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพตดิ ให้แก่เดก็เยาวชนและประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

3 อบรมรณรงค์ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
ชมุชนเขตเทศบาลนคร 
นครสวรรค์ และศึกษาดู
งาน

1.เพือ่สนองนโยบายรัฐบาลในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
ชมุชน 
2.เพือ่สร้างแนวทางการเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในชมุชนให้มีความ
เขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ 
3.เพือ่เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจ
ด้านยาเสพติดให้กบัเด็ก เยาวชนและ
กลุ่มเส่ียงในชมุชนและสร้างภูมิคุ้มกนั
ไม่ให้เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพติด
4.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดของชมุชน
ในด้านการด าเนินกจิกรรมและศึกษา
ดูงาน 
5.เพือ่บูรณาการความร่วมมือกบัทุก
ภาคส่วนในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด

คณะกรรมการชมุชน เด็ก 
เยาวชน และประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวน 
1,500 คน

     200,000      200,000      200,000 จ านวนคนทีเ่ขา้
อบรม

1.ท าให้การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดตามนโยบายรัฐบาล
บรรลุผลอยา่งเป็น
รูปธรรม 
2.เกดิกลุ่มเครือขา่ยเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดใน
ชมุชน และมีความ
ตระหนักถงึความส าคัญ
ของบทบาทหน้าทีด้่าน
การแกไ้ขปัญหายาเสพติด
3.เด็ก เยาวชนและกลุ่ม
เส่ียงในชมุชนมีความรู้
ความเขา้ใจถงึอนัตราย
ของยาเสพติดและมี
ภูมิคุ้มกนัไม่เขา้ไปยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด 
ด าเนินการได้อยา่งเป็น
ระบบและสร้างเครือขา่ย
ความร่วมมือในการ
แกไ้ขปัญหาจากทุกภาค
ส่วน

กองสวัสดิการ
สังคม
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30
    1.2 แนวทางเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ และปลกูฝังจติส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพตดิ ให้แก่เดก็เยาวชนและประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

4.กจิกรรมเฝ้าระวังและ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดของชมุชน
ได้รับการตอบสนอง
5.การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด

รวมงบประมาณ 400,000     400,000     400,000     
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่3 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชวีติทีด่มีีคุณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสกุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
    1.3 แนวทางเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 มหกรรมอาหารและของดี
เมืองปากน ้าโพ

1.เพือ่สนับสนุนการท่องเทีย่ว
ของจงัหวัดนครสวรรค์
2. เพือ่เป็นการเพิม่รายได้
ให้กบัผู้ประกอบ การในท้องถิ่น
3.เพือ่เป็นการประชาสัมพันธ์
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
ของจงัหวัดนครสวรรค์

ร้านอาหารเขา้ร่วมมหกรรมอาหาร
และของดีเมือง ปากน ้าโพ จ้านวน   
70 ร้าน

10,000       10,000       10,000       มีร้านอาหารที่
เขา้ร่วม
มหกรรมอาหาร
และของดีเมือง
ปากน ้าโพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.รายได้ของผู้ประกอบ
 การจ้าหน่ายอาหาร
ในท้องถิ่นเพิม่มากขึ น
2.จงัหวัดนครสวรรค์
เป็นทีรู้่จกัของนักท่อง 
เทีย่วและผู้บริโภคทั ง
ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติในเร่ือง
ของอาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม 
ส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

เทศบาลนครนครสวรรค์

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01
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32
    1.3 แนวทางเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

2 พัฒนาตลาดสดน่าซื อในเขต
เทศบาล

1.สร้างความรู้ความเขา้ใจ
ให้แกผู้่ประกอบ การค้าเร่ือง
การพัฒนาตลาดสด
2. เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการค้าในการ
พัฒนาตลาดสด
3. เพือ่พัฒนาและยกระดับ
ตลาดสดให้ได้มาตรฐาน

ตลาดสดในเขตเทศบาลได้รับการ
ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตลาดสดน่าซื อ  จ้านวน 3  แห่ง

20,000       20,000       20,000       ตลาดสดผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐานตลาด
สดน่าซื อ อยา่ง
น้อย 2 แห่ง

ตลาดสดภายในเขต
เทศบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสดน่า
ซื อ

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม 
ส่ิงแวดล้อม

3 เฝ้าระวังคุณภาพสุขาภิบาล
อาหารในสถานศึกษาในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่เป็นการตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพสุขาภิบาลอาหารให้
ได้มาตรฐาน
ตรวจสุขาภิบาลอาหารให้ผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

โรงเรียนจ้านวน 29 แห่งได้รับการ
ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพสุขาภิบาล
อาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน

5,000         5,000         5,000         โรงเรียนได้รับ
การตรวจเฝ้า
ระวังคุณภาพ
สุขาภิบาล
อาหาร ร้อยละ 
100

ทุกโรงเรียนได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
สุขาภิบาลอาหาร

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม 
ส่ิงแวดล้อม

4 เฝ้าระวังคุณภาพน ้าด่ืม-น ้า
ใชใ้นสถานศึกษาในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

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

  1. ตรวจคุณภาพน ้าโดยใชช้ดุ
ตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จ้านวน
 29 โรงเรียน  2. ทุกโรงเรียนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

         5,000          5,000          5,000 ทุกโรงเรียน
ได้รับการตรวจ
คัดกรอง
คุณภาพ น ้าด่ืม
 น ้าใช้

ทุกโรงเรียนได้รับการ
ตรวจคุณภาพน ้าด่ืมน ้า
ใช ้ให้ผ่านมาตรฐาน  
สามารถด่ืมได้อยา่ง
ปลอดภัย

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม 
ส่ิงแวดล้อม
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33
    1.3 แนวทางเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
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   ให้
เจา้ของสถานบริการแต่งผม
เสริมสวยปรับปรุงและจดัการ
อนามัยส่ิงแวดล้อมในบริการ
ได้ถกูต้อง

ผู้ประกอบการร้านแต่งผมเสริมสวย
ได้รับการอบรม  จ้านวน  100 คน

50,000       ผู้ประกอบการ
ร้านแต่งผม
เสริมสวย ผ่าน
การอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

ผู้ประกอบการแต่งผม
เสริมสวยมีความรู้ด้าน
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
 และเกณฑ์มาตรฐาน
ในสถานบริการแต่งผม
เสริมสวย

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม 
ส่ิงแวดล้อม
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34
    1.3 แนวทางเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

6 ตรวจสอบเฝ้าระวังการใช้
น ้ามันทอดอาหาร

เพือ่ตรวจสอบและเฝ้าระวัง
การใชน้ ้ามันทอดอาหารซ ้า
ของผู้จ้าหน่ายอาหารตาม
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่ตลาดใน
เขตเทศบาล และโรงเรียน
สังกดัเทศบาล 
เพือ่คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้
บริโภคอาหารทีส่ะอาด มี
ความปลอดภัย 
เพือ่กระตุ้นให้ผู้จ้าหน่ายอาหาร
เกดิจติส้านึกทีดี่ในการ
ประกอบปรุง และจ้าหน่าย
อาหารทีส่ะอาดปลอดภัย มี
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ผู้จ้าหน่ายอาหารประเภททอด ได้รับ
การสุ่มเกบ็ตัวอยา่งน ้ามันทอดอาหาร 
เพือ่ตรวจหาปริมาณสารโพลาร์

       30,000 ตัวอยา่งน ้ามัน
ทอด อาหารที่
ได้รับการตรวจ 
วิเคราะห์หา
ปริมาณ สารโพ
ลาร์ อยา่งน้อย
ร้อยละ 70 ของ
จ้านวน
เป้าหมายที่
ก้าหนด

ผู้จ้าหน่ายอาหารมี
จติส้านึกทีดี่และมี
ความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคในการ
ประกอบปรุง จ้าหน่าย
อาหารทีป่ลอดภัย

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม 
ส่ิงแวดล้อม
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    1.3 แนวทางเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

7 เฝ้าระวังคุณภาพ
ผู้ประกอบการจ้าหน่าย
อาหารในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพือ่ให้ผู้ประกอบการจ้าหน่าย
อาหารในเขตเทศบาลมีการ
ปฏิบัติทีถ่กูต้องตาม
หลักเกณฑ์สุขาภิบาลอาหาร
เพือ่ให้ผู้บริโภคอาหารในเขต
เทศบาลมีความปลอดภัย ลด
ภาวะการเกดิโรคทีเ่กดิจาก
อาหารและน ้า

ผู้ประกอบการจ้าหน่ายอาหาร ได้รับ
การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร
จ้านวน 150 คน

200,000     ผู้ประกอบการ
จ้าหน่ายอาหาร
ทีเ่ขา้รับการ
อบรมมีความรู้
ด้านสุขาภิบาล
อาหารผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 
70

ผู้ประกอบการ
จ้าหน่ายอาหารทีเ่ขา้
รับการอบรมมีการ
ปฏิบัติทีถ่กูต้องตาม
หลักเกณฑ์สุขาภิบาล
อาหาร

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม 
ส่ิงแวดล้อม

8 รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้
โฟมบรรจอุาหาร

เพือ่ให้มีการลดการใช้
ภาชนะโฟมในร้านอาหาร

ผู้ประกอบการจ้าหน่ายอาหารในเขต
เทศบาล จ้านวน 50 ราย

20,000       ผู้ประกอบการ
จ้าหน่ายอาหาร
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

ผู้ประกอบการ
จ้าหน่ายอาหารในเขต
เทศบาล กลุ่มเป้าหมาย
 ไม่ใชภ้าชนะโฟมใน
การบรรจอุาหาร

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม 
ส่ิงแวดล้อม
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    1.3 แนวทางเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

9 จา้งเหมาก้าจดัขยะอนัตราย เพือ่ให้มีการก้าจดัขยะอนัตราย
 อยา่งถกูต้อง ไม่เกดิมลพิษต่อ
ส่ิงแวดล้อม

มีการก้าจดัขยะอนัตรายทีร่วบรวมได้
ในตู้บรรจขุยะอนัตราย ในเทศบาล 
อยา่งถกูต้อง ตามหลักสุขาภิบาล

100,000          100,000      100,000 ขยะอนัตรายที่
มีการรวบรวม
ไว้ทีเ่ทศบาล มี
การก้าจดัอยา่ง
ถกูต้องตาม
หลักสุขาภิบาล

ขยะอนัตรายทีม่ีการ
รวบรวมไว้ทีเ่ทศบาล 
มีการก้าจดัอยา่ง
ถกูต้องตามหลัก
สุขาภิบาล

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม 
ส่ิงแวดล้อม

10 อบรมด้านความรู้ ด้าน
ความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ

เพือ่ให้พนักงาน/เจา้ของ 
สถานประกอบการมีความรู้
ด้านอาชวีอนามัย และขอ้
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถาน
ประกอบการ

พนักงาน/เจา้ของสถานประกอบการ 
เขา้รับการอบรม จ้านวน 50 คน

20,000       ความรู้ด้านอาชี
วอนามัยและ
ขอ้กฎหมาย 
เพิม่มากขึ น 
อยา่งน้อยร้อย
ละ 80

พนักงาน/ เจา้ของ
สถานทีป่ระกอบการ มี
ความรู้ด้านอาชวีอนา
มัยและปฏิบัติได้ถกูต้อง
 ตามขอ้กฏหมายที่
เกี่ยวขอ้ง

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม 
ส่ิงแวดล้อม

รวมงบประมาณ 460,000     140,000     140,000     
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มให้มีประสทิธิภาพ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่7 การบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
    1.4 แนวทางสง่เสริม พัฒนา สร้างจติส้านึกในการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 สร้างจติส านึกในการ
จดัการขยะมูลฝอย

1.ประชาชนมีจติส านึกในการ
จดัการขยะในครัวเรือนของ
ตนเอง
2.ลดปริมาณขยะทีเ่กดิขึ้น
ภายในเขตเทศบาลฯ

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

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

1. ครัวเรือนในเขต
เทศบาลมีการจดัการ
ขยะอยา่งถกูต้องและ
เป็นต้นแบบในการ
ด าเนินการในขั้นต่อไป
2. ปริมาณขยะที่
เกดิขึ้นในเขตเทศบาล
มีจ านวนลดลง

ส านักการ
สาธารณสุข 
งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

2 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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

37



38
    1.4 แนวทางสง่เสริม พัฒนา สร้างจติส้านึกในการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

3 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

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

ประชาชนรับรู้และเต็ม
ใจทีจ่ะเสีย
ค่าธรรมเนียมการ
บ าบัดน้ าเสีย/เทศบาล
มีรายได้เพิม่ขึ้น

ส านักการชา่ง

4 แปรรูปขยะมูลฝอยเป็น
พลังงานไฟฟ้า

เพือ่ให้เอกชนเขา้มาร่วม
ลงทุนจดัการขยะมูลฝอยรวม
ของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
และ อปท. พืน้ทีใ่กล้เคียงโดย
ระบบแปรรูปขยะมูลฝอยให้
เป็นพลังงาน

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

  330,000,000   330,000,000   330,000,000 จ านวนปริมาณ
ขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลฯ 
ลดลง

มีระบบจดัการมูลฝอย
ทีถ่กูหลักสุขาภิบาล
สามารถน าขยะมาแปร
รูปเป็นพลังงาน
ทดแทนรองรับการเจริญ
เติบโตของชมุชนเมือง
ได้ไม่น้อยกว่า 25 ปี

ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

38



39
    1.4 แนวทางสง่เสริม พัฒนา สร้างจติส้านึกในการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

5 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 จ านวนพันธุ์ไม้
เพิม่ขึ้น

มีฐานขอ้มูลทรัพยากร
ท้องถิ่นทัง้ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชวีภาพและทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา

ส านักการชา่ง
ส านักการศึกษา
กองวิชาการฯ

6 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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40
    1.4 แนวทางสง่เสริม พัฒนา สร้างจติส้านึกในการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

7 มรดกนครสวรรค์เมืองแห่ง
การเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชวีภาพ

เพือ่จดัท าขอ้มูลความ
หลากหลายทางชวีภาพ

ส ารวจความหลากหลายทาง
ชวีภาพ พืช/สัตว์พืน้ถิ่น

600,000        300,000        จ านวน
ฐานขอ้มูลความ
หลากหลายทาง
ชวีภาพ

เกดิการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชวีภาพ

ส านักการชา่ง
กองวิชาการ

8 ปรับปรุงระบบฆ่าเชื้อโรคใน
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าให้
เป็นระบบจา่ยแกส๊คลอรีน

เพือ่ฆ่าเชื้อทีป่นเปือ้นในน้ า
เสียทีผ่่านการบ าบัดทีม่ี
ประสิทธิภาพทีดี่กว่าระบบ
เติมสารคลอรีนเดิม

ติดต้ังเคร่ืองจา่ยคลอรีนแกส๊ครบ
ชดุพร้อมอปุกรณ์นิรภัย จ านวน 2
 ชดุ ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

3,500,000      จ านวนเคร่ือง
คลอรีนแกส๊

มีระบบฆ่าเชื้อภายใน
โรงปรับปรุงคุณภาพ
น้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ
ไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ส านักการชา่ง
ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล

9 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

10 ต้นแบบปากน้ าโพเมือง
คาร์บอนต่ า

เพือ่สร้างองค์ความรู้และเป็น
ส่ือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัเมือง
คาร์บอนต่ า

แผ่น VDO ปากน้ าโพเมือง
คาร์บอนต่ า 500 แผ่น แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ 5,000 แผ่น อบรม
คณะท างาน 40 คน

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 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

11 ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทาง
จกัรยาน

เพือ่จดัสร้างชอ่งทางขี่
จกัรยานให้เป็นสถานทีเ่ล่น
และออกก าลังกาย ส่งเสริม
ให้มีวิถชีวีิตอยา่งพอเพียง
และประหยดั

จดัสร้างชอ่งทางขี่จกัรยาน 1 
เส้นทาง

10,000,000    10,000,000    จ านวนชอ่งทางขี่
จกัรยาน

ประชาชนมีพืน้ที่
ชอ่งทางจกัรยานทีไ่ด้
มาตรฐานและได้ออก
ก าลังกายโดยการขบัขี่
จกัรยานมากขึ้น

ส านักการชา่ง
กองวิชาการฯ

12 น าร่องการพัฒนาพืน้ทีสี่
เขยีวในเมือง/ชมุชน เพือ่
มุง่สู่เมืองสีเขยีว

เพือ่เร่งการพัฒนาพืน้ทีสี่เขยีว
ในระดับพืน้ทีอ่ยา่งมี
ส่วนร่วม

ส ารวจรวบรวมขอ้มูลพืน้ทีสี่เขยีว
และต้นไม้ทีม่ีคุณค่าในพืน้ที ่
รวมทัง้ส ารวจความหลากหลาย
ทางชวีภาพในเมือง

500,000        จ านวนพืน้ทีสี่
เขยีวในเขตเมือง

กอ่ให้เกดิกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
การจดัการพืน้ทีสี่เขยีว
ในเมืองแบบบูรณาการ
 มุง่สู่การเป็นเมือง
สีเขยีวอยา่งยั่งยนื

ส านักการชา่ง
กองวิชาการฯ

13 ปัน่วัดใจมังกรปากน้ าโพ
คร้ังที ่3

จดักจิกรรมปัน่จกัรยานเพือ่
ความสามัคคี และเพือ่การ
ออกก าลังกาย

จ านวน 2,000 คน         500,000         500,000         500,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

เกดิความรักความ
สามัคคีในกลุ่ม
ประชาชนผู้รักการปัน่
จกัรยาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

14 จดักจิกรรมส่งเสริมการใช้
จกัรยาน

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 335,300,000  345,400,000  341,100,000  

41



42

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่3 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชวีติทีด่มีีคุณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสกุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ
2. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีติ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินอดุหนุนส าหรับการจดั
การศึกษา

เพือ่สนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านบุคลากร 
ส่งเสริมการศึกษา

อดุหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ านวนเงินที่
ได้รับจดัสรรจาก

ส านักการศึกษา

จดัหาอปุกรณ์ การศึกษาที่  ประกอบด้วย (เงินอดุหนุน) กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ และเอื้อต่อการ 1. รายการอาหารเสริมนม 18,020,550       ปกครองท้องถิ่น
พัฒนาการศึกษา และ 2. รายการอาหารกลางวัน 38,344,800       
ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

3. รายการสนับสนุนการบริหาร
สนามกฬีาระดับจงัหวัด

2,171,400         

4. รายการสนับสนุนการจดั
การศึกษาแกเ่ด็กด้อยโอกาส ได้แก่

16,000             

 - ค่าวัสดุการศึกษา 10,000             
 - ค่าพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อย
โอกาส

6,000               

 - ค่าเงินตอบแทน 196,800           
 - เงินประกนัสังคม 9,000               

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีติ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

5. รายการส่งเสริมศักยภาพการ
จดัการศึกษาของท้องถิ่น ได้แก่

 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนา
ขา้ราชการครูของโรงเรียนใน
สังกดั อปท.

900,000           

 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาครู 
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศพด.

50,000             

 - ค่าใชจ้า่ยครูแกนน าในการ
รณรงค์เพือ่ป้องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา

24,000             

 - ค่าใชจ้า่ยเจา้หน้าทีท่้องถิ่นใน
การรณรงค์เพือ่ป้องกนัยาเสพติด
ในสถานศึกษา

3,000               

 - ค่าใชจ้า่ยในการประชมุ
คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการ

300,000           

 - ค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

160,000           

 
 - ค่าใชจ้า่ยอนิเทอร์เน็ตโรงเรียน
 ระบบ ADSL

76,800             

 - ค่าใชจ้า่ยระบบ WiFi 57,600             
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีติ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน

800,000           

 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน

160,000           

โครงการพัฒนาการจดัการศึกษา
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  
(งบอดุหนุน)

250,000           

 

โครงการพัฒนาการจดัการศึกษา
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  
โรงเรียนสมัครปี 2559 
(งบอดุหนุน)

5,250,000         

 - โครงการส่งเสริม อปท.ทีจ่ดัท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

400,000           

 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

           200,000

 - ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริม
กจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา อปท.

50,000             
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีติ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

 - ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษา

200,000           

 - ค่าใชจ้า่ยรณรงค์เพือ่ป้องกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา

120,000           

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

164,726,500      

2 เงินอดุหนุนทัว่ไปส าหรับ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่สนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านบุคลากร 
ส่งเสริมการศึกษาจดัหา
อปุกรณ์ การศึกษาที่

อดุหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย

(เงินอดุหนุน) ส านักการศึกษา

เพียงพอ และเอื้อต่อการ
พัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริม

1.เงินเดือนส าหรับขา้ราชการครู
ผู้ดูแลเด็ก

3,279,000         

การศึกษาทุกระดับให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

2.ค่าตอบแทน เงินเพิม่ค่าครอง
ชพีชั่วคราว และเงิน
ประกนัสังคมส าหรับผู้ดูแลเด็ก

1,207,200         

ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับเงินเดือนและ
ค่าจา้งทีพ่อเพียง ศูนย์
พัฒนาเด็กฯ  มีอปุกรณ์ 
ครุภัณฑ์ส าหรับการจดั
การศึกษาทีเ่พียงพอการ
จดัการศึกษาระดับ
ปฐมวัยมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

จ านวน
งบประมาณที่
ได้รับจดัสรร
จากกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

3.ค่าจดัการเรียนการสอน (ราย
หัว) ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

791,000           

4.ทุนการศึกษาส าหรับครูผู้ดูแล
เด็ก จ านวน 3 คน

105,000           จ านวนครูที่
ศึกษาต่อใน
สาขาการศึกษา
ปฐมวัย

 - ผู้ดูแลเด็กมีวุฒิตรง
ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง

3 เงินอดุหนุนทัว่ไปก าหนด
วัตถปุระสงค์สนับสนุน
ค่าใชจ้า่ยในการจดั
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน (ระดับอนุบาล
 - ขั้นพืน้ฐาน)

เพือ่น าไปใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนของ
สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์

 - เงินอดุหนุนทัว่ไปก าหนด
วัตถปุระสงค์ สนับสนุนค่าใชจ้า่ย
ในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ประกอบด้วย

 
(เงินอดุหนุนทัว่ไป
ก าหนด
วัตถปุระสงค์)

จ านวนเงินที่
ได้รับจดัสรร
จากกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ส านักการศึกษา

1.ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว)        18,588,460
2.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน          2,826,180
3.ค่าหนังสือเรียน          4,736,840
4.ค่าอปุกรณ์การเรียน          2,708,130
5.ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

         4,402,830

นักเรียนได้รับการ   
สนับสนุนค่าใชจ้า่ยใน
การจดัการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
นักเรียนทีม่ีฐานะยากจน
ได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมด้านการศึกษา 
และได้รับโอกาสใน
การศึกษาทีสู่งขึ้น

ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับเงินเดือนและ
ค่าจา้งทีพ่อเพียง ศูนย์
พัฒนาเด็กฯ  มีอปุกรณ์ 
ครุภัณฑ์ส าหรับการจดั
การศึกษาทีเ่พียงพอการ
จดัการศึกษาระดับ
ปฐมวัยมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

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

         2,875,000

4 ค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

เพือ่ให้โรงเรียนมี
งบประมาณในการ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่

ค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

         1,600,000      1,600,000      1,600,000 จ านวนอาคาร
เรียนและ
อาคารประกอบ
ทีช่ ารุดเสียหาย

มีอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ มีสภาพทีใ่ช้
การได้ดี

ส านักการศึกษา

5 เงินอดุหนุนสวัสดิการ เพือ่จา่ยเป็นค่าสวัสดิการ
เกี่ยวกบัค่าเชา่บ้าน 
พนักงานครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ของส านัก
การศึกษา

จา่ยเงินสวัสดิการค่าเชา่บ้านให้
พนักงานครู จ านวน  80  คน

         2,800,000 จ านวน
พนักงานครูทีข่อ
เบิก

พนักงานครูมีสวัสดิการที่
ดี มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน

ส านักการศึกษา

 เพือ่จา่ยเงินเป็นค่า
การศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจา้งประจ า และ
พนักงานครูบ านาญ

จา่ยเงินเป็นค่าการศึกษาบุตรให้
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจา้งประจ า และพนักงานครู
บ านาญ จ านวน 100  คน

         1,062,000      1,116,000      1,178,000 จ านวน
พนักงานครูทีข่อ
เบิก

พนักงานครูมีสวัสดิการที่
ดี มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน

(อุดหนุนทั่วไป) (อุดหนุนทั่วไป) (อุดหนุนทั่วไป)
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

6 พัฒนาการจดัการเรียน
การสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ

เพือ่พัฒนาคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอนที่
สร้างทักษะในศตวรรษที ่21
 ให้กบัผู้เรียน

อบรมเชงิปฏิบัติการ/ สัมมนา
วิชาการนอกสถานที/่ ศึกษาดู
งาน/ประกวดผลงานวิชาการ
ส าหรับครู และนักเรียน จ านวน 
250 คน

           100,000        100,000         100,000 ครู และนักเรียน
 จ านวน 250 คน

การศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

ส านักการศึกษา

7 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา

เพือ่พัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

โรงเรียนในสังกดัจ านวน 8 
โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน
อยา่งเป็นระบบ

             50,000          50,000          50,000 โรงเรียนใน
สังกดัผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน

โรงเรียนในสังกดัจดั
การศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

ส านักการศึกษา

8 พัฒนาสมรรถนะการวิจยั
ในชั้นเรียนของพนักงาน
ครู สังกดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพือ่ให้ครูสามารถใชก้าร
วิจยัในชั้นเรียนแกไ้ขปัญหา
การเรียนให้กบันักเรียนเป็น
รายบุคคล

อบรมเชงิปฏิบัติการ/ สัมมนา
วิชาการนอกสถานที/่ ศึกษาดู
งาน/ประกวดผลงานวิชาการ
ส าหรับครู จ านวน 275 คน

           100,000        100,000         100,000 ครู จ านวน 275
 คน

โรงเรียนในสังกดัจดั
การศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

ส านักการศึกษา

9 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สู่ประชาคมอาเซียน 
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาองักฤษ ภาษาจนี 
ให้กบับุคลากรของเทศบาล
นครนครสวรรค์

อบรมเชงิปฏิบัติการบุคลากร
เทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวน 
50 คน

             40,000          40,000          40,000 จ านวนบุคลากร
จ านวน 50 คน

บุคลากรเทศบาลนคร
นครสวรรรค์ มีทักษะใน
การส่ือสารภาษาองักฤษ
และภาษาจนีได้

ส านักการศึกษา

10 จดัอบรมเร่ืองปฏิรูปการ
จดัการศึกษา ส าหรับ
โรงเรียนสังกดัเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพือ่พัฒนาการจดั
การศึกษาทัง้ระบบ

จดัอบรมเร่ือง ปฏิรูปการจดั
การศึกษา ส าหรับ โรงเรียนสังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์ ให้
พนักงานครู จ านวน 200 คน

           100,000        100,000         100,000 จ านวนครู ทีเ่ขา้
รับการอบรม  
200 คน

โรงเรียนในสังกดัจดั
การศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

ส านักการศึกษา
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ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)
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ผ.01

11 อบรมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน

เพือ่ให้ผู้ปกครองนักเรียน ที่
เขา้เรียน ในปีการศึกษา
ใหม่ทราบและเขา้ใจใน
นโยบายการจดัการศึกษา
ของท้องถิ่น

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์ที่
เขา้เรียนในปีการศึกษาใหม่ 
จ านวน 1,800 คน

           120,000        120,000         120,000 จ านวน
ผู้เขา้ร่วมประชมุ
 1,800 คน

ผู้ปกครอง นักเรียน 
รับทราบนโยบายการจดั
การศึกษา พร้อมให้เขา้
ร่วมมือในพัฒนาการจดั
การศึกษา

ส านักการศึกษา

12 อบรมทักษะวิชาการ
แสดงผลงานนิทรรศการ
การศึกษาระดับท้องถิ่น 
ระดับกลุ่มการศึกษาและ
ระดับประเทศ

เพือ่ให้ครูและนักเรียนได้
แสดงผลงานทางวิชาการ 
และคัดเลือกผลงานเขา้ร่วม
แขง่ขนัในระดับภาคเหนือ
และระดับประเทศ

จดัอบรมทักษะวิชาการและจดั
นิทรรศการแสดงผลงานของครู
และนักเรียน จ านวน 1,780 คน

           650,000        650,000         650,000 จ านวน ครูและ
นักเรียน 1,780
 คน

 ครู และนักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในผลงาน
ตนเอง ได้ตัวแทนของ
เทศบาลเขา้ร่วมแขง่ขนั
ในระดับภาคและประเทศ
 ประชาสัมพันธ์การจดั
การศึกษาของเทศบาล

ส านักการศึกษา

13 จดัซ้ือแบบฝึกหัด เพือ่จดัซ้ือแบบฝึกหัดให้
นักเรียนทุกระดับชั้น

เพือ่จดัซ้ือแบบฝึกหัดให้นักเรียน
ในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ทัง้ 8 โรงเรียน ทุก
ระดับชั้น

         2,000,000      2,000,000      2,000,000 จ านวน
แบบฝึกหัดที่
จดัซ้ือตาม
จ านวนนักเรียน

นักเรียนมีความพร้อม
ด้านการเรียน และแบ่ง
เบาภาระผู้ปกครอง

ส านักการศึกษา

14 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

เพือ่พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกบัหลักสูตร
แกนกลางฯ

จดัพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาอยา่งน้อย   ปีละ 1 
คร้ัง

           120,000        120,000         120,000 จ านวนคร้ังที่
พัฒนาหลักสูตร
 อยา่งน้อย ปีละ
 1 คร้ัง

หลักสูตรสถานศึกษามี
คุณภาพสามารถใชจ้ดั
กจิกรรมการเรียนการ
สอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา
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15 แขง่ขนัคนเกง่ในโรงเรียน
ท้องถิ่น

1.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูและนักเรียนในสังกดั
เทศบาลฯ มีความต่ืนตัวใน
การศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู้ทางด้านวิชาการอยู่
เสมอ จดัการศึกษาให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
พัฒนาสู่ระดับสากล
2.นักเรียนทีม่ีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ได้มีโอกาส
แสดงความสามารถ
ระดับประเทศ สร้างชื่อเสียง
ให้กบัตนเอง สถานศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกดั ให้
เป็นทีรู้่จกัและยอมรับของ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งและ
ประชาชน

จดัการแขง่ขนัคนเกง่ในโรงเรียน 
1.ระดับเทศบาล ด าเนินการ
จดัการสอบแขง่ขนัคัดเลือก
นักเรียนเป็นตัวแทนในระดับชั้น 
ป.4  จ านวน 80 คน ชั้น ม.1 
จ านวน 80 คน
2.ระดับกลุ่มจงัหวัดการศึกษา
ท้องถิ่นที ่18 ด าเนินการส่ง
นักเรียนทีเ่ป็นตัวแทนในระดับชั้น
 ป.4 จ านวน 5 คน  ระดับชั้น ม.
1 จ านวน 5 คน เขา้สอบแขง่ขนั
3.ระดับประเทศ ด าเนินการส่ง
นักเรียนทีเ่ป็นตัวแทนในระดับชั้น
 ป.5 จ านวน 5 คน ชั้น ม.2 
จ านวน 5 คน จากการแขง่ขนัใน
ระดับกลุ่มจงัหวัดการศึกษา
ท้องถิ่นที ่18 เขา้แขง่ขนั
ระดับประเทศ

           250,000        250,000         250,000 จ านวนนักเรียน
ทีเ่ขา้แขง่ขนัใน
แต่ละระดับ

การจดัการศึกษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลฯ 
คุณภาพมีมาตรฐานและ
มีการพัฒนาศักยภาพ
อยา่งต่อเนือ่ง ได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งและประชาชน

ส านักการศึกษา
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16 ส่งเสริมค้นพบการสร้าง
อาชพีของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

1.เพือ่สร้างโอกาสทางเลือก
การศึกษาด้านอาชพีให้กบั
นักเรียนในโรงเรียนสังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์
2.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูและนักเรียนสังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์
ได้รับความรู้ทางด้านอาชพี
 พัฒนาให้เป็นแรงงาน
ระดับฝีมือระดับสากล

จดัส่งนักเรียนระดับชั้น ม.3  
โรงเรียนสังกดัเทศบาล จ านวน 
350 คนต่อปีการศึกษาเขา้รับ
การศึกษาและการฝึกทักษะจาก
วิทยาลัยการอาชพีจงัหวัด
นครสวรรค์ พัฒนาเป็นแรงงาน
ระดับฝีมือสร้างอาชพีให้ตนเอง

           160,000        160,000         160,000 จ านวนนักเรียน
ทีเ่ขา้รับ
การศึกษา
วิชาชพี  350 
คนต่อปี
การศึกษา

นักเรียนระดับชั้น ม.3 ที่
เรียนสายอาชพีได้รับ
ประสบการณ์ตรงด้าน
การศึกษาและการฝึก
ทักษะวิชาชพี พัฒนา
เป็นแรงงานระดับฝีมือ
สร้างอาชพีให้กบัตนเอง

ส านักการศึกษา

17 เรียนร่วมหลักสูตร
อาชวีศึกษากบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย

เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ
ด้านวิชาชพีเป็นพืน้ฐานใน
การประกอบอาชพี

จดัส่งนักเรียนระดับ ม.4 สังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์ เขา้ร่วม
โครงการเรียนร่วมหลักสูตร
อาชวีศึกษากบั ม.ปลาย จ านวน 
120 คน

           200,000        200,000         200,000 จ านวนนักเรียน
 120 คน ได้รับ
การศึกษา
หลักสูตร ปวช. 
สาขาต่าง ๆ 
จากอาชวีศึกษา
 จงัหวัด
นครสวรรค์

นร. ชั้น ม.4 ทีเ่ขา้ร่วม
โครงการเรียนร่วม
หลักสูตรอาชวีศึกษากบั
ม.ปลาย ได้รับการศึกษา
 ฝึกทักษะวิชาชพี พัฒนา
เป็นแรงงานระดับฝีมือ 
ได้รับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
และประกาศนียบัตร
วิชาชพี

ส านักการศึกษา
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18 ส่งเสริมโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลฯและศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้

เพือ่ส่งเสริมการจดั
การศึกษาทุกระดับให้ได้
มาตรฐาน

จดัศูนยก์ารเรียนรู้ให้ครบ 13 
ศูนยก์ารเรียนรู้ ให้กบัโรงเรียน
สังกดัเทศบาล 8 แห่ง ให้กบั
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทัง้ 12 ศูนยฯ์

           100,000        100,000         100,000 จ านวนโรงเรียน
สังกดัเทศบาลฯ
 8 แห่งและ
ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก 12 แห่ง

โรงเรียน ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กและนักเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์  (สม
ศ.) และแผนยทุธศาสตร์
การจดัการศึกษาท้องถิ่น

ส านักการศึกษา

19 พัฒนาโภชนาการใน
โรงเรียนสังกดัเทศบาลฯ 
และศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
โภชนาการในทุกระดับให้
ได้มาตรฐาน

จดัอบรมครูศูนยเ์ด็กเล็กและครู
โภชนาการในโรงเรียนเทศบาลทัง้
 8 โรงเรียน และศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก 12 แห่ง เกี่ยวกบัสุขลักษณะ
อาหารโภชนาการตามวัยของเด็ก
 1 คร้ัง ผู้เขา้อบรม 40 คน

           100,000        100,000         100,000 1.จ านวน
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลฯ 8 
แห่งและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
12 แห่ง
2.จ านวนผู้เขา้
รับการอบรม 40
 คน

ครูมีความรู้เกี่ยวกบั
อาหารทีถ่กูสุขลักษณะ
เหมาะสมกบัวัยเด็ก    
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารทีถ่กูสุขลักษณะ

ส านักการศึกษา

20 มอบประกาศนียบัตรแก่
นักเรียนของโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลฯ

เพือ่สร้างขวัญและก าลังใจ
ให้ผู้ปกครองและกระตุ้นให้
เขา้รับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นต่อไป

มอบประกาศนียบัตรให้แก่
นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ใน
สังกดัเทศบาลฯ ทัง้ 8 แห่ง

             70,000          70,000          70,000 จ านวนนักเรียน
ชั้น ป.6 และ ม.
3 ในสังกดั
เทศบาลฯ ทัง้ 8
 แห่ง

ผู้ปกครองและเด็กเล็ก
เกดิขวัญและก าลังใจ  
เกดิแรงกระตุ้นให้น าเด็ก
เล็กเขา้รับการศึกษาใน
ระดับทีสู่งขึ้น

ส านักการศึกษา
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21 ส่งเสริมและพัฒนา
ห้องสมุดเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพือ่ให้ห้องสมุดเทศบาล
นครนครสวรรค์เป็น
ศูนยก์ลางความรู้ มีขอ้มูล
ขา่วสารทีม่ีความ
หลากหลาย ทันสมัย เป็น
สถานทีส่ าหรับเด็กเยาวชน
และประชาชนทัว่ไป 
สามารถใชบ้ริการศึกษาหา
ขอ้มูลเป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้ตลอดชวีิต

จดัหาวัสดุ อปุกรณ์ ส่ือ หนังสือ 
ต ารา หรือจดัภูมิทัศน์ สร้าง
บรรยากาศของห้องสมุดให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ปีละ 1 คร้ัง

             50,000          50,000          50,000 จ านวนคร้ังที่
จดัหาวัสดุ 
อปุกรณ์หรือจดั
ภูมิทัศน์

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รับบริการ
ขอ้มูล ขา่วสารทีท่ันสมัย
มีสถานทีส่ะดวกสบาย
บรรยากาศดี เอื้อต่อการ
เรียนรู้สามารถใชบ้ริการ
ศึกษาหาขอ้มูลค้นคว้าได้

ส านักการศึกษา

22 ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
อธัยาศัยส าหรับเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพือ่ส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กเยาวชนมีนิสัยรักการ
เรียนรู้ กล้าคิด กล้าท า มี
โอกาสแสดงความคิดเห็น 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
ใชเ้วลาว่างให้เกดิประโยชน์

จดัโครงการอบรมหรือจดั
กจิกรรมการศึกษา ทีส่่งเสริมการ
เรียนรู้ตามอธัยาศัย ให้กบัเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 50 คน

             50,000          50,000          50,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาล ทีเ่ขา้
ร่วมโครงการ 
จ านวน 50 คน

เด็กและเยาวชนมีนิสัยรัก
การเรียน กล้าคิด กล้าท า
 กล้าแสดงความคิดเห็น 
มีส่วนร่วมในการจดั
กจิกรรม ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามอธัยาศัย รู้จกั
ใชเ้วลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์

ส านักการศึกษา
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีติ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

23 ฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ
เทคโนโลยทีางการศึกษา
เพือ่พัฒนาผู้เรียน

เพือ่พัฒนากระบวนการและ
วิธีการจดักจิกรรมการเรียน
การสอนของครูให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา
และส่งเสริมความรู้ด้าน
ทักษะเทคโนโลยสีารสนเทศ
ให้กบัเยาวชนและประชาชน

จดัอบรมครู โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลฯ จ านวน 2 คร้ัง     500
 คน

           120,000        120,000         120,000 จ านวนคร้ังที่
อบรม 2 คร้ัง 
จ านวนผู้เขา้รับ
การอบรม 500 
คน

ครู นักเรียน เยาวชน 
และประชาชน มีความ
ช านาญและสามารถ
พัฒนาการใชเ้ทคโนโลยี
ทางการศึกษา

ส านักการศึกษา

24 ฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ
พัฒนากจิกรรมแนะแนว
เพือ่พัฒนาผู้เรียน

เพือ่พัฒนา กจิกรรมแนะ
แนวให้เป็นไปตามหลักสูตร
 และพัฒนาเคร่ืองมือ
มาตรฐาน ส่ือนวัตกรรม
ทางการแนะแนวทีท่ันสมัย 
และเพือ่ส่งเสริม พัฒนา
และกระตุ้นให้นักเรียนมี
ทัศนคติและแรงจงูใจใน
การศึกษาต่อระดับสูงขึ้น
ตามความถนัดอยา่ง
เหมาะสม

จดัอบรมแนะแนวส าหรับครูแนะ
แนวและครูทีป่รึกษาโรงเรียนใน
สังกดั จ านวน 250 คนและแนะ
แนวการศึกษาต่อส าหรับนักเรียน
 ชั้น ป.6, ม.3, ม.6 จ านวน 3 
คร้ัง  จ านวน 2,000 คน

           120,000        120,000         120,000 จ านวนผู้เขา้รับ
การอบรม  3 
คร้ัง  จ านวน 
2,000 คน

ครูแนะแนวและครูที่
ปรึกษาทุกคนในสังกดั
สถานศึกษา มีความรู้
ความเขา้ใจในการจดั
กจิกรรมแนะแนวตาม
หลักสูตร และพัฒนา
ผู้เรียนได้และนักเรียน
รู้จกัตนเองและรู้ถงึ
แนวทางทีจ่ะใช้
ความสามารถ ความ
สนใจและความถนัดของ
ตนให้เป็นประโยชน์ได้
อยา่งฉลาดและถกูต้อง

ส านักการศึกษา
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีติ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

25 พัฒนาการใชส้มองเป็น
ฐานในการเรียนรู้ 
Brain-Based Learning 
(BBL)

เพือ่พัฒนาการจดั
กระบวนการเรียนการสอน 
เพือ่ให้นักเรียนมีทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์

จดัประกวดห้องเรียน (BBL) 
โรงเรียนในสังกดัเทศบาล นว.  8
 ร.ร.

           240,000        240,000         240,000 จ านวน
ห้องเรียนทีจ่ดั
ประกวด  8 ร.ร.

ครูสามารถพัฒนาการ
จดัการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ ร.ร.ใน
สังกดัมีห้องเรียนที่
สวยงามตามหลัก BBL.

ส านักการศึกษา

26 การแขง่ขนัทักษะทาง
วิชาการ ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

เพือ่ให้นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 
เขา้ร่วมการแขง่ขนัทักษะ
ทางวิชาการ 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

คัดเลือกครูและนักเรียนชั้น ป.1-
ม.6 เขา้ร่วมการแขง่ขนัทักษะ
ทางวิชาการศิลปหัตถกรรม
นักเรียน จ านวน 100 คน

             80,000          80,000          80,000 จ านวนครูและ
นักเรียนทีเ่ขา้
ร่วมการแขง่ขนั

ครูและนักเรียนได้
แสดงออกและร่วม
กจิกรรมแขง่ขนั

ส านักการศึกษา

27 จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน เพือ่จดัซ้ือส่ือการเรียนการ
สอนในการพัฒนา ปรับปรุง
การคิดวิเคราะห์ และการ
แกป้ัญหาส าหรับนักเรียน

 จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์ ต้ังแต่
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กถงึชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 8
 ร.ร.  12 ศูนย์

         1,400,000 จ านวนโรงเรียน
 และศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กทีจ่ดัหา
ส่ือการเรียน
การสอน 
จ านวน 8 ร.ร.  
12 ศูนย์

1.ครู นักเรียนมีส่ือการ
เรียนทีเ่พียงพอ  2.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น

ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ 285,704,090      7,536,000     7,598,000     
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่3 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชวีติทีด่มีีคุณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสกุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ
2. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น เพือ่พัฒนางานในวิชาชพีครู จดัคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ครูใน
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์ 8 
โรงเรียน  จ านวน 100 คน

          40,000           40,000           40,000 จ านวนครูเขา้รับ
การคัดเลือก 100
 คน

ได้ครูดีเด่นในแต่ละ
สาระน่ารู้ เรียนรู้
ระดับเทศบาล 
จงัหวัดและประเทศ

ส านักการศึกษา

2 อบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
และศึกษาดูงาน

เพือ่ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความ
เขา้ใจและได้รับการพัฒนา 
ทักษะ ทราบการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ เพือ่ศึกษาการดู
งานด้านการจดัการศึกษา

จดัอบรมครูในสังกดัเทศบาลฯ  
จ านวน 439 คน

        250,000         250,000         250,000 จ านวนผู้เขา้รับ
การอบรม 439 คน

ครูสามารถน าเทคนิค
การจดัการเรียนรู้มา
พัฒนาเพือ่ให้การจดั
การศึกษามีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

3 อบรมเชงิปฏิบัติการจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษา

เพือ่ให้ผู้บริหาร ครู ครูผู้ดูแล
เด็ก บุคลากรทางการศึกษา
และพนักงานเทศบาลของ
ส านักการศึกษา เทศบาล
นครนครสวรรค์ มีความรู้ 
ความเขา้ใจในการจดัท าแผน
 และน าแผนฯ สู่การปฏิบัติ
ได้อยา่งมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

ผู้บริหาร ครู ครูผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกษาและ
พนักงานเทศบาลของส านัก
การศึกษา เทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 100 คน

        120,000         120,000         120,000 จ านวนผู้เขา้รับ
การอบรม 100 คน

1. คณะครู ผู้บริหาร 
พนักงานของส านัก
การศึกษา มีความรู้
ในการจดัท าแผน
2.แผนพัฒนา
การศึกษาของส านัก
การศึกษามีคุณภาพ 
สามารถน าไปใชไ้ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา

4 การประชมุครู 1.เพือ่มอบนโยบายผู้บริหาร
แกพ่นักงานครู
2.เพือ่ให้พนักงานครูได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและ
กนั

พนักงานครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน 500 คน

          40,000           40,000           40,000 จ านวนผู้เขา้รับ
การประชมุ

พนักงานครูมีความรู้
ความเขา้ใจใน
นโยบายผู้บริหารและ
มีทัศนคติทีดี่ต่อการ
ท างานร่วมกนั

ส านักการศึกษา
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    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

5 ส่งเสริมการนิเทศ เพือ่
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพือ่พัฒนาระบบการนิเทศ
การศึกษาให้มีคุณลักษณะ
และพฤติกรรมการนิเทศ
การศึกษาทีเ่หมาะสม ได้
มาตรฐาน ส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
วิจยัและพัฒนาระบบและ
รูปแบบการนิเทศการศึกษา 
รวบรวม Best Practice 
ด้านการนิเทศการศึกษา 
จดัเป็นคลังความรู้และ
เผยแพร่เป็นแบบอยา่งใชใ้น
การเทียบเคียงการปฏิบัติ
เพือ่การพัฒนาการนิเทศ
ส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา

จดัอบรมศึกษานิเทศก ์ส านัก
การศึกษา จ านวน 4 คน ด้าน
สมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน
การพัฒนา ให้มีคุณลักษณะ
ความรู้สามารถในการนิเทศ การ
วิจยัและพัฒนาการนิเทศ 
คุณภาพการศึกษา มี Best 
Practice ด้านการนิเทศ
การศึกษาทีส่่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา น าสู่
การเผยแพร่หลากหลายรูปแบบ 
ปีละ 1 คร้ัง

        100,000         100,000         100,000 1. จ านวน
ศึกษานิเทศกท์ี่
เขา้รับการอบรม
2.จ านวนคร้ังที่
อบรม

ศึกษานิเทศกม์ีความ
เป็นมืออาชพี เป็น
ก าลังส าคัญในการ
พัฒนา ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
เป็นทีย่อมรับจาก
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
และประชาชน

ส านักการศึกษา
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    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

6 ขยายผลการอบรมสัมมนา
สู่พนักงานครูเทศบาล
ส านักการศึกษาเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพือ่ให้พนักงานครู ผู้ดูแล
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กของ
ส านักการศึกษา เทศบาล
นครนครสวรรค์ ได้รับการ
เพิม่พูนความรู้และ
ประสบการณ์พัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานรอบ
ด้านจากครูแกนน าทีไ่ด้รับ
การอบรมสัมมนาขยายผล
น าสู่การปฏิบัติได้อยา่งมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

จดัขยายผลการอบรมสัมมนา
ให้กบัพนักงานครู ผู้ดูแลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของส านัก
การศึกษา เทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 6 คร้ัง ๆ ละ
 60 คน

          60,000           60,000           60,000 จ านวนคร้ังที่
จดัการขยายผล
และจ านวน
พนักงานครู
เทศบาลผู้ดูแล
ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กทีเ่ขา้รับฟัง
การขยายผล 6 
คร้ัง ๆ ละ 60 คน

พนักงานครู ผู้ดูแล
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ของส านักการศึกษา 
มีศักยภาพปฏิบัติงาน
อยา่งมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ให้สูงขึ้น
อยา่งยั่งยนื

ส านักการศึกษา

7 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพือ่พัฒนาผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือให้มีความรู้ความ
เขา้ใจในกระบวนการลูกเสือ
 ฝึกทักษะ และน าไปใช ้มี
ความกา้วหน้าในการเขา้รับ
การอบรม

จดัอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือใน
สังกดัเทศบาลฯ ไม่ต่ ากว่า 3 วัน 
จ านวน 60-70 คน

        200,000         200,000         200,000 จ านวน ไม่ต่ ากว่า
 3 วัน ทีอ่บรม
และจ านวนผู้เขา้
รับการอบรม 
60-70 คน

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
มีความรู้สามารถ
น าไปจดักจิกรรม
ลูกเสือในโรงเรียนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา
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    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

8 ฝึกอบรมเจา้หน้าทีแ่ละ
ผู้บังคับบัญชายวุกาชาด

เพือ่ให้เจา้หน้าที ่และ
ผู้บังคับบัญชายวุกาชาดมี
ความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการจดักจิกรรมยวุ
กาชาดในสถานศึกษา

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

        200,000         200,000         200,000 จ านวนไม่ต่ ากว่า 
3 วัน  จ านวน 
60-70 คนทีเ่ขา้
รับการอบรม

เจา้หน้าทีแ่ละ
ผู้บังคับบัญชายวุ
กาชาดสามารถจดั
กจิกรรมการเรียน
การสอนยวุกาชาดได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา

9 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

10 สัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
โรงเรียนสังกดัเทศบาล

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

จดัอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งาน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลฯ ทัง้ในและต่างประเทศ
 จ านวน 160 คน   1 คร้ัง/ปี

        500,000         500,000         500,000 จ านวนคร้ังทีจ่ดั
อบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ มี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบับทบาท
หน้าทีน่โยบายและมี
ส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา

ส านักการศึกษา
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    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

11 อบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพือ่พัฒนา
วิชาการ

เพือ่พัฒนาศักยภาพหัวหน้า
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและครู
ผู้ดูแลเด็ก ให้มีวิธีการและ
เทคนิคทีห่ลากหลายในการ
จดักจิกรรมการเรียนรู้ และ
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

จดัอบรมหัวหน้าศูนยฯ์และครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน  12 แห่ง จ านวน 50 คน

          40,000           45,000           45,000 จ านวนครูผู้ดูแล
เด็กทีเ่ขา้รับการ
อบรม 12 แห่ง 
จ านวน 50 คน

หัวหน้าศูนยฯ์และครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ มีการ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานสามารถ
น าไปใชพ้ัฒนา
กจิกรรมการเรียนรู้ได้

ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ 1,650,000      1,655,000      1,655,000      
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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 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมพัฒนาการอา่นการ
เขยีน การคิดวิเคราะห์
ภาษาไทยและทักษะ
คณิตศาสตร์

เพือ่พัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของครูและ
นักเรียน และให้มีทักษะการ
คิดค านวณและมีนิสัยรัก
การอา่น การเขยีนภาษาไทย

1.จดักจิกรรมอบรมครู 150 คน
2.ประเมินนักเรียนเร่ืองการอา่น การ
เขยีนได้  จ านวน 3,300 คน

      100,000       100,000       100,000 1.จ านวนครูผู้เขา้
รับการอบรมครู 
150 คน
2.จ านวนนักเรียนที่
รับการประเมิน  
3,300 คน

นักเรียนมีทักษะการ
อา่นการเขยีน คิด
วิเคราะห์ภาษาไทย 
และทักษะการคิด
ค านวณคณิตศาสตร์
และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

ส านักการศึกษา 

2 การพัฒนาศักยภาพการ
จดัการเรียนรู้ 3 ภาษา

เพือ่พัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะการใช้
ภาษาไทย ควบคู่
ภาษาองักฤษและภาษาจนี

จดักจิกรรมเขา้ฐานการเรียน 3 ภาษา
 ส าหรับนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 
โรงเรียนสังกดั ทน.นว. ท.1-ท.8  
จ านวน 300 คน    และประเมิน
ทักษะการสนทนาภาษาองักฤษ 
นักเรียนชั้น ป.1-ม.3 จ านวน 4,000 
คน

      100,000       100,000       100,000 1.จ านวนนักเรียนที่
เขา้ร่วมกจิกรรมเขา้
ฐานการเรียนรู้ 300
 คน   
2.จ านวนนักเรียนที่
รับการประเมิน
ทักษะการสนทนา 
จ านวน 4,000 คน

ครูและนักเรียน
สามารถใชภ้าษา
ส่ือสารได้ทัง้
ภาษาไทย 
ภาษาองักฤษและ
ภาษาจนี

ส านักการศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

62



63
    2.3 แนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสง่เสริมให้สือ่สารได ้3 ภาษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

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

จดัอบรมลูกเสือ เนตรนารี และยวุ
กาชาด ในสังกดัเทศบาลฯ  จ านวน 
160 คน จ านวน 1 วัน

      100,000       100,000       100,000 จ านวนผู้เขา้รับการ
อบรม 160 คน

ลูกเสือ เนตรนารี 
และยวุกาชาด น า
ความรู้เร่ืองกฏจราจร
 ไปใชใ้น
ชวีิตประจ าวันได้
ถกูต้อง

ส านักการศึกษา 

4 จา้งเหมาครูจา้งสอนรายวิชา เพือ่ให้ครูผู้สอนมีเพียงพอ  
ตรงตามสาระวิชา และ
ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ
อยา่งมีประสิทธิภาพ

เพือ่จา้งเหมาบุคลากรเป็นครูอตัรา
จา้ง  จ านวน  45 อตัรา

    6,912,000     6,912,000     6,912,000 จ านวนครูทีจ่า้งเหมา นักเรียนในสังกดั
เทศบาลมีผลสัมฤทธิ์
การเรียนทีดี่ขึ้น

ส านักการศึกษา 

5 จา้งเหมาครูชาวต่างชาติ
สอนภาษาต่างประเทศ

เพือ่พัฒนาพืน้ฐานการใช้
ภาษาต่างประเทศ  ให้กบั
นักเรียนได้อยา่งถกูต้อง ได้
มาตรฐาน และเป็นสากล

จา้งเหมาครูชาวต่างชาติ 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 

รวมงบประมาณ 10,112,000  10,112,000  10,112,000  
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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 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 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 เขา้ร่วมชมุนุม ปีละ 1 คร้ัง

          60,000           60,000           60,000 1.จ านวนคร้ังที่
ร่วมชมุนุม  ปีละ
 1 คร้ัง
2.จ านวนลูกเสือ-
เนตรนารีทีเ่ขา้
ร่วมชมุนุม 20 คน

ลูกเสือ เนตรนารี และ
   ผู้ก ากบัลูกเสือ ได้
แสดงความจงรักภักดี
 และเทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว และได้
แลกเปล่ียนความรู้ 
ความสามารถน า
ความรู้ไปพัฒนา
ส่งเสริมกจิการลูกเสือ
 -เนตรนารีในสังกดั
เทศบาลฯ

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนและ
นักเรียน

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    2.4 แนวทางสง่เสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเดก็เยาวชน และประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

2 พัฒนานักเรียนด้านกฬีา 
และกรีฑา

เพือ่คัดเลือกนักเรียนเป็น
ตัวแทนเทศบาลในการ
แขง่ขนักฬีา และกรีฑา 
กลุ่มโรงเรียนสังกดัเทศบาล
 ทุกระดับการแขง่ขนั

จดักจิกรรมเกี่ยวกบักฬีาต่าง ๆ 
เชน่ฝึกซ้อม อบรมเทคนิคต่าง ๆ 
จดัการแขง่ขนักฬีาต่าง ๆ ไม่น้อย
กว่า 6 กจิกรรม
1.จดักฬีากลุ่ม 
2.ร่วมแขง่ขนักฬีานักเรียนเทศบาล
และ เมืองพัทยา ภาคและประเทศ
3.ร่วมแขง่ขนักฬีานักเรียน
นักศึกษา จงัหวัดฯ  
4.ฝึกซ้อมนักกฬีาและกรีฑา
5.จดักฬีายกน้ าหนัก
6.ร่วมแขง่ขนักฬีา

      3,000,000       3,000,000       3,000,000 จ านวนกจิกรรม
ไม่น้อยกว่า 6 
กจิกรรม

นักเรียน มีเทคนิค 
ทักษะในด้านกฬีา 
และกรีฑา

ส านักการศึกษา
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    2.4 แนวทางสง่เสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเดก็เยาวชน และประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

3 ส่งเสริมการแขง่ขนักฬีาใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

1.เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชน  ได้
พัฒนาทักษะ มาตรฐาน
ของกฬีา
2.ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนทีส่นใจเล่นกฬีา
เพือ่สุขภาพ

จดักจิกรรมเกี่ยวกบัการแขง่ขนั
กฬีา และจดัการอบรมทักษะต่าง ๆ
 ของกฬีา ดังนี้
1.จดัการแขง่ขนักฬีาในเขต
เทศบาล  ส าหรับประชาชนและ
เยาวชน
2.จดัการฝึกอบรมทักษะกฬีาต่างๆ 
ให้กบัเยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาล
3.จดัการแขง่ขนักฬีาขา้มปี
4.จดัการแขง่ขนักฬีาอนุบาล  
ส าหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ

      3,000,000       3,000,000       3,000,000 จ านวนกจิกรรม
ทีจ่ดั ไม่น้อยกว่า
 4 กจิกรรม

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้พัฒนา
ฝีมือด้านกฬีาให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น และ
ได้รับรางวัลการ
แขง่ขนัในระดับต่างๆ
 มากขึ้น

ส านักการศึกษา

4 เกบ็ตัวพัฒนากฬีา กรีฑา 
นักเรียนในสังกดัโรงเรียน
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่ฝึกซ้อม พัฒนาทักษะ
ทางด้านกฬีานักเรียนใน
สังกดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์

จดัการเกบ็ตัว ฝึกซ้อม พัฒนา
ทักษะทางด้านการกฬีาตลอด
ปีงบประมาณ 12 เดือน

      3,000,000       3,000,000       3,000,000 จ านวนคร้ังทีเ่กบ็
ตัว 12 คร้ัง

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้พัฒนา
ฝีมือด้านกฬีา ให้มี
มาตรฐานสูงขึ้นและ
ได้รับรางวัลการ
แขง่ขนัในระดับต่าง ๆ
 มากขึ้น

ส านักการศึกษา
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    2.4 แนวทางสง่เสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเดก็เยาวชน และประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

5 จา้งครูผู้ฝึกสอนกฬีายก
น้ าหนัก กฬีาแบดมินตัน 
กฬีาเทเบิลเทนนิสและกฬีา
ฟุตบอล

เพือ่สนับสนุน ส่งเสริมให้
นักเรียนสังกดัเทศบาล มี
โอกาสฝึกซ้อมและเป็น
นักกฬีาตามความถนัดและ
เป็นตัวแทนนักกฬีาระดับ
ท้องถิ่น ระดับจงัหวัดและ
ระดับประเทศ

จา้งบุคลากรเป็นครูผู้ฝึกสอนกฬีา 
จ านวน 10 อตัรา

      1,497,600       1,497,600       1,497,600 จ านวนครูผู้
ฝึกสอนกฬีา  10
 อตัรา

นักกฬีามี
ความสามารถเขา้
เป็นตัวแทนในการ
แขง่ขนักฬีาใน
รายการต่าง ๆ ได้

ส านักการศึกษา

6 ส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่
พัฒนาเยาวชน

เพือ่ให้เยาวชนและ
ประชาชนได้พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้เสริมสร้าง
ประสบการณ์ชวีิตรู้บทบาท
หน้าทีข่องตนเองแสดง
ความสามารถในทาง
สร้างสรรค์

จดักจิกรรมสันทนาการ สร้างการ
มีส่วนร่วมให้กบัเยาวชนได้แสดง
ความสามารถในทางสร้างสรรค์ ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้
บทบาทหน้าทีข่องตนเอง เนือ่งใน
โอกาสวันเด็ก  1 คร้ัง จ านวน
เยาวชน 2,000 คน

        450,000         450,000         450,000 1.จ านวนคร้ังที่
จดัท ากจิกรรม 1
 คร้ัง
2.จ านวน
เยาวชนทีเ่ขา้
ร่วมกจิกรรม 
2,000 คน

เยาวชนได้รับความ
บันเทิง สนุกสนาน
แสดงความสามารถ
ในทางสร้างสรรค์

ส านักการศึกษา

7 ดนตรีเพือ่ประชาชน เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน ในการ
แสดงความสามารถ
ทางด้านดนตรีใชเ้วลาว่าง
ให้เกดิประโยชน์ห่างไกลยา
เสพติด

จดักจิกรรมประกวดดนตรีหรืออื่น ๆ
1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่ 
2.ประกวดแด๊นเซอร์ ร าไทยต่าง ๆ
3.ประกวดวงดนตรี  ปีละไม่น้อย
กว่า 1 คร้ัง  1 กจิกรรม

        300,000         300,000         300,000 จ านวนคร้ังทีจ่ดั
กจิกรรม  ปีละ
ไม่น้อยกว่า 1 
คร้ัง 1 กจิกรรม

เพือ่ให้เยาวชนได้มี
เวทีแสดง
ความสามารถ
ทางด้านดนตรี ใช้
เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์

ส านักการศึกษา
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    2.4 แนวทางสง่เสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเดก็เยาวชน และประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

8 แขง่ขนักฬีาเทศบาลสัมพันธ์ เพือ่ส่งเสริมความสัมพันธ์
อนัดีงามระหว่างเทศบาล
และการมีสุขภาพ
พลานามัยทีดี่

พนักงานเทศบาล พนักงานจา้ง
จ านวน 600 คน  เขา้ร่วมการ
แขง่ขนักฬีาเทศบาลสัมพันธ์

        100,000         100,000         100,000 จ านวนพนักงาน
เทศบาล
พนักงานจา้งที ่
เขา้ร่วมการ
แขง่ขนักฬีา

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจา้ง มี
ความสัมพันธ์อนัดี
ระหว่างกนั

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

รวมงบประมาณ 11,407,600    11,407,600    11,407,600    
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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 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างหอจดหมายเหตุ
บริเวณสวนสาธารณะสระ
จนัทร์

เพือ่อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
รวมทัง้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ
จงัหวัดนครสวรรค์

หอจดหมายเหตุ จ านวน 1 หลัง 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

    15,000,000 จ านวนหอ
จดหมายเหตุ 

ประชาชนได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี
และประวัติศาสตร์
ของจงัหวัดนครสวรรค์

ส านักการชา่ง

2 กอ่สร้างศาลาศิลป์ภายใน
เกาะกลางอทุยานสวรรค์

เพือ่อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และนันทนาการ

ศาลาศิลป์ จ านวน 1 แห่ง ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      5,000,000 จ านวนศาลาศิลป์ ประชาชนมีส่วนร่วม
กจิกรรมต่างๆ และ
ตระ
หนักถ ึ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี

ส านักการชา่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    2.5 แนวทางการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ท่องเทีย่ว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การด าเนินชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

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

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

จดัโครงการ/กจิกรรม  รวมทัง้การ
ร่วมงานกบัหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวกบั
งานรัฐพิธี ราชพิธี  การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม การท านุบ ารุง
ศาสนา การอนุรักษ์ศิลปะและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อยา่งน้อย  6 
กจิกรรม

      1,200,000       1,200,000       1,200,000 จ านวนคร้ังทีจ่ดั
กจิกรรม อยา่ง
น้อย 6 กจิกรรม

1.มีประเพณี ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมได้รับ
ส่งเสริมให้คงอยู่สืบไป
        
2.ประชาชนมีแหล่ง
ยดึเหนีย่วจติใจกอ่ให้
สังคมเกดิความสงบ
ร่มเยน็

ส านักการศึกษา

4 อบรมคุณธรรมน าชวีิต
ความรู้เสริมสร้างปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง

เพือ่ปลูกฝังให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
สามารถน าไปใชใ้น
ชวีิตประจ าวันได้อยา่งมี
ความสุข

จดัอบรมให้นักเรียนทีเ่ขา้ร่วม ปี
การศึกษาใหม่ (ม.1) โรงเรียนสังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์  จ านวน 
700 คน

        200,000         200,000         200,000 จ านวนผู้เขา้รับ
การอบรม  700 
คน

นักเรียนสามารถน า
ความรู้ทีไ่ด้รับไป
ประยกุต์ใชแ้ละ
ปรับตัวให้เขา้กบั
สถานการณ์

ส านักการศึกษา
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71
    2.5 แนวทางการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ท่องเทีย่ว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การด าเนินชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

5 อบรมส่งเสริมและประกวด
มารยาทไทย นักเรียนใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
 ประเพณีไทยของบรรพ
บุรุษสู่ชนรุ่นหลัง และให้
นักเรียนเป็นตัวแทนของ
เทศบาลเขา้ร่วมแขง่ขนั
ประกวดมารยาทกบั
หน่วยงานอื่น

นักเรียนโรงเรียนในสังกดัเทศบาล 
และนักเรียนในเขตเทศบาลฯ ทุก
ระดับชั้น 8  โรงเรียน  จ านวน 
550  คน

        100,000         100,000         100,000 จ านวนนักเรียน 
550  คน

นักเรียนตระหนักถงึ
การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และ
เป็นตัวแทนนักเรียน
ทีม่ีมารยาทและเป็น
แบบอยา่งทีดี่

ส านักการศึกษา

6 อบรมส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กนอกระบบ

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กด้อยโอกาสในชมุชน
ได้มีทักษะด้านคุณธรรม
หรือมีความรู้ในการ
ประกอบอาชพี

จดัโครงการ/กจิกรรม/อบรม 
คุณธรรมจริยธรรม หรืออบรม
ส่งเสริมอาชพีจากแหล่งเรียนรู้จริง
ในท้องถิ่น จ านวน 50 คน

          30,000           30,000           30,000 จ านวนเด็กด้อย
โอกาสในชมุชนที่
เขา้ร่วมโครงการ
 จ านวน 50 คน

เด็กด้อยโอกาสใน
ชมุชน มีทักษะด้าน
คุณธรรม หรือมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชพี ซ่ึง
สามารถน าไปใชใ้น
การด าเนินชวีิตใน
สังคมได้

ส านักการศึกษา
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72
    2.5 แนวทางการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ท่องเทีย่ว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การด าเนินชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

7 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
เยาวชนในเขต
เทศบาลฯ ทีเ่ขา้
ร่วมโครงการ  50
 คน

เด็กและเยาวชนเกดิ
ความตระหนัก หวง
แหน และได้รู้จกัการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ส านักการศึกษา

8 อบรมทักษะการเป็นเจา้
บ้านน้อยน าเทีย่วเชงิ
วัฒนธรรม

เพือ่สร้างนักเรียนให้มี
ความรู้ความสามารถและ
ทักษะการน าเสนอแหล่ง
ท่องเทีย่วและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเชงิ
วัฒนธรรมได้อยา่งถกูต้อง

นักเรียนโรงเรียนในสังกดัเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน 100 คน

          80,000           80,000           80,000 จ านวนนักเรียนที่
เขา้ร่วมอบรม    
  100 คน

นักเรียนสามารถ
อธิบาย บรรยาย
แหล่งท่องเทีย่วและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชงิ
วัฒนธรรมและเกดิ
จติส านึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ของท้องถิ่นของตน
เชงิวัฒนธรรม

ส านักการศึกษา
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73
    2.5 แนวทางการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ท่องเทีย่ว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การด าเนินชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

9 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว เพือ่เป็นการส่งเสริมการจดั
กจิกรรมท่องเทีย่วอยา่ง
ต่อเนือ่ง

โครงการยอ่ย 4 โครงการ 150,000        150,000        150,000        เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

ประชาชนมีส่วนร่วม
กจิกรรมต่างๆรวมถงึ
การส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วและสร้าง
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเทีย่ว

10 ถนนคนเดิน เพือ่เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วและกระตุ้น
เศรษฐกจิในชมุชนเพือ่เป็น
สถานทีเ่ผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

จดักจิกรรมถนนคนเดินภายในเขต
เทศบาลฯ จ านวน  50 คร้ัง

        250,000         250,000         250,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

ใชพ้ืน้ทีเ่มืองให้
สอดคล้องกบัวิถชีวีิต
ชมุชน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเทีย่ว

11 อดุหนุนโครงการอนุรักษ์
และส่งเสริมงานประเพณี
แห่เจา้พ่อเจา้แม่ปากน้ าโพ

เพือ่เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วภายในจงัหวัด

สนับสนุนงานประเพณีแห่เจา้พ่อ-
เจา้แม่ ปากน้ าโพ ปีละ 1 คร้ัง

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

ประเพณีของท้องถิ่น
คงอยู่ต่อไป

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเทีย่ว

12 อดุหนุนโครงการส่งเสริม
งานประเพณีแห่เจา้พ่อ-เจา้
แม่มังกรทอง ตลาดสะพาน
ด า นครสวรรค์

เพือ่เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วภายในจงัหวัด

สนับสนุนงานประเพณีแห่เจา้พ่อ-
เจา้แม่ มังกรทอง ตลาดสะพานด า
 ปีละ 1 คร้ัง

        200,000         200,000         200,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

ประเพณีของท้องถิ่น
คงอยู่ต่อไป

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ
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74
    2.5 แนวทางการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ท่องเทีย่ว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การด าเนินชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

13 อดุหนุนโครงการอนุรักษ์
และส่งเสริมงานประเพณี
แห่เจา้พ่อเจา้แม่
ศูนยก์ารค้านครสวรรค์

เพือ่เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วภายในจงัหวัด

สนับสนุนงานประเพณีแห่เจา้พ่อ-
เจา้แม่ ศูนยก์ารค้านครสวรรค์ ปี
ละ 1 คร้ัง

        200,000         200,000         200,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

ประเพณีของท้องถิ่น
คงอยู่ต่อไป

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

รวมงบประมาณ 4,460,000      28,920,000    4,460,000      
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่4 การอนุรักษ์และสบืสาน ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้าน
3. ยทุธศาสตร์ดา้นสวสัดกิารสงัคมและชมุชน
    3.1 แนวทางน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริม สนับสนุนกจิกรรม
เศรษฐกจิพอเพียงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้
 และศึกษาดูงาน

1.เพือ่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพัฒนา
ตนเองและใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนา
ชมุชน
2.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้น าชมุชน 
คณะกรรมการชมุชน เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในการ ขบัเคล่ือนและน าหลัก
ปรัชญา เศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นชมุชน 
3.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
 และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านเศรษฐกจิ
พอเพียงของชมุชนให้พัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของประชาชนและกบัชมุชนอื่นได้

คณะกรรมการชมุชน เด็ก 
เยาวชน และประชาชนใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์จ านวน 600 
คน

400,000      400,000      400,000      จ านวน
ประชาชนทีเ่ขา้
ร่วมโครงการ

1.คณะกรรมการ
ชมุชนและประชาชน
ในชมุชนมีความรู้
ความเขา้ใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงสามารถน้อม
น าหลัก ปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงมา
ใช ้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติตนได้

กองสวัสดิการ
สังคม

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    3.1 แนวทางน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

4.เพือ่พัฒนาคุณภาพชวีิตของ ประชาชน
และสร้างวินัยการใชจ้า่ยและการด าเนิน
ของประชาชนด้วยหลักปรัญชาเศรษฐกจิ
พอเพียง
5.เพือ่สร้างความสมดุลระหว่างรายได้และ
ค่าใชจ้า่ย สร้างนิสัยการประหยดัและการ
ใชท้รัพยากรทีม่ีอยู่อยา่งจ ากดัให้เกดิ
ประโยชน์และคุ้มค่ามากทีสุ่ดเหมาะสมกบั
เศรษฐกจิชมุชน
6.เพือ่เพิม่รายได้และลดรายจา่ยของ
ประชาชน โดยให้ฝึกปฏิบัติงานการท าปุย๋
หมัก ปุย๋ชวีภาพ ยาก าจดัศัตรูพืชจาก
วัตถดิุบธรรมชาติ การปลูกผักปลอด
สารพิษ และการเพาะเล้ียงสัตว์เศรษฐกจิ

2.คณะกรรมการ
ชมุชนและประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการและ
ร่วมขบัเคล่ือนการน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงใช้
ในชมุชน
3.ประชาชนในชมุชน
มีความตระหนักและ
เห็นความส าคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสานต่อความรู้
น าไปพัฒนาต่อไปได้

กองสวัสดิการ
สังคม

7.เพือ่สร้างความเขม้แขง็ด้านเศรษฐกจิ
ชมุชน ประชาชนมีคุณภาพชวีิตดีขึ้นและ
พึง่พาตนเองได้

4.ประชาชนมีวินัย
การใชจ้า่ยและมี
ภูมิคุ้มกนัให้กบั
ตนเองมีเหตุผลและ
รู้จกัการประมาณ
ตนเอง
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    3.1 แนวทางน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

5.ประชาชนสามารถ
น าความรู้ทีไ่ด้รับจาก
การฝึกปฏิบัติมาใช้
เพิม่ทักษะ มีความรู้
ความเขา้ใจใน
กระบวนการผลิต
ทางการเกษตร

6.ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ้นมีรายจา่ย
ลดลง มีคุณภาพชวีิต
ดีขึ้นสามารถพึง่พา
ตนเองได้

7.ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ทีดี่ขึ้น
สามารถพึง่พาตนเอง
ได้และมีคุณภาพชวีิต
ทีดี่ขึ้น

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 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริม สนับสนุน หนึง่
ชมุชน หนึง่ผลิตภัณฑ์ และ
ออกแบบบรรจภุัณฑ์

1.เพือ่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ของชมุชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยสอดคล้องกบัวิถชีวีิตและ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น
2.เพือ่ให้ประชาชนได้มีชอ่งทางการ
เลือกซ้ือสินค้าในราคายติุธรรมจาก
กลุ่มผู้ผลิตโดยตรง
3.เพือ่ส่งเสริมให้มีแหล่งจ าหน่าย
สินค้าทีเ่ป็นผลิตภัณฑ์ของชมุชนและ
เป็นการส่งเสริมเศรษฐกจิของจงัหวัด

 - กลุ่มผู้ผลิตสินค้าOTOP
- กลุ่มผู้จ าหน่ายสินค้า 
OTOP         
- กลุ่มภาคประชาชน ภาครัฐ
 ภาคเอกชน วิสาหกจิชมุชน
 จ านวน 100 คน

2,000,000    2,000,000    2,000,000    จ านวนคน 1.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของชมุชนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยสอดคล้องกบัวิถี
ชวีิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.ประชาชนมีชอ่งทางการ
เลือกสินค้าในราคายติุธรรม 
จากกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง
3.มีแหล่งจ าหน่ายสินค้าทีเ่ป็น
ผลิตภัณฑ์ของชมุชนและเป็น
การส่งเสริมเศรษฐกจิของ
จงัหวัด

กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

4.เพือ่ให้กลุ่มอาชพีได้รับการพัฒนา
ทักษะการผลิตสินค้า สร้างโอกาสให้
ผลิตภัณฑ์เป็นทีย่อมรับและสร้าง
ความแตกต่างของตัวสินค้าอนั
น่าจะน าไปสู่การขยายโอกาสใน
อนาคต
5.เพือ่ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตเกดิ
กระบวนการมีส่วนร่วมในการร่วม
คิดร่วมพัฒนาทักษะการผลิตและ
ร่วมพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ
บรรจภุัณฑ์ เพือ่ให้เป็นกลยทุธ์ใน
การแขง่ขนัในระดับทีสู่งขึ้น และ
เพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์ 
6.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิ
สร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้กบักลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้า กลุ่มจ าหน่ายสินค้า ทัง้
ภาคประชาชน ภาคเอกชน  ภาค
ธุรกจิ ภาควิสาหกจิชมุชน

4.กลุ่มอาชพีได้รับการพัฒนา
ทักษะการผลิตสินค้า มีโอกาส
ให้ผลิตภัณฑ์เป็นทีย่อมรับและ
สร้างความแตกต่างของตัว
สินค้าอนัจะน าไปสู่การขยาย
โอกาสในอนาคต
5.กลุ่มผลิตเกดิกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วม
พัฒนาทักษะการผลิตและร่วม
พัฒนาทักษะด้านการ
ออกแบบบรรจภุัณฑ์ เพือ่ใช้
เป็นกลยทุธ์ในการแขง่ขนัใน
ระดับทีสู่งขึ้นและน าไปสู่การ
เพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์
6.ทุกกลุ่มทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกจิ
และได้รับโอกาส มีรายได้
เพิม่ขึ้น 
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

7.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของแต่ละชมุชน
ได้มีการเครือขา่ยวิสาหกจิชมุชน
8.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน 
กระบวนการ ผลิตสินค้าของชมุชน
ให้เขา้สู่การ ผลิตสินค้าชองชมุชนให้
เขา้สู่ระบบการด าเนินธุรกจิขนาด
ยอ่ม(SME) และมีรายได้เพิม่ขึ้น 
9.เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิดร่วม
กจิกรรมทีจ่ดัขึ้น เพือ่ให้เด็ก เยาวชน
ได้กล้าแสดงออกในทางทีถ่กูต้อง

7.ผลิตภัณฑ์ของแต่ละชมุชนได้
 มีการพัฒนาและเกดิการ
รวมกลุ่ม เป็นเครือขา่ยวิสากจิ
ชมุชน 
8.การผลิตสินค้าของชมุชนได้
เขา้สู่ระบบด าเนินธุรกจิขนาด
ยอ่ม(SME) และมีรายได้เพิม่ขึ้น
9.เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้มีส่วนร่วมคิดร่วมกจิกรรมที่
จดัขึ้น เพือ่ให้เด็ก เยาวชน    
ได้กล้าแสดงออกในทางที่
ถกูต้องได้กล้าแสดงออก
ในทางทีถ่กูต้อง
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

2 ส่งเสริม สนับสนุนสืบสาน
งานประเพณีวันลอย
กระทงกะลาสายกะลาสี
ของชมุชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

1.เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนทัว่ไปที่
อาศัยอยู่บริเวณพืน้ทีช่มุชนได้มีส่วน
ร่วมคิด ร่วมวางแผนในการจดั
กจิกรรมลอยกระทง กะลาสาย
กะลาสี การประกวดนางนพมาศ
และประเพณีการแขง่เรือท้องถิ่น

ประชาชนและชมุชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
ประชาชนต่างจงัหวัดที่
สนใจทัว่ไปจ านวน 1,000 คน

400,000      400,000      400,000      จ านวนคน 1.ประชาชนทัว่ไป ทีอ่าศัยอยู่
บริเวณพืน้ทีช่มุชนได้รู้
หลักการคิดและรู้กระบวนการ
ในการเรียนรู้และรู้กระบวนการ
ในการเรียนรู้กระทง กะลาสาย
 กะลาสี การประกวดนางนพ
มาศ ประเพณีการแขง่ขนัเรือ
ท้องถิ่น อนัเกดิความรัก ความ
สามัคคีในชมุชน

กองสวัสดิการ
สังคม

2.เพือ่ให้ประชาชนทัว่ไป ได้
ตระหนักถงึความส าคัญของการ
อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
อนัดีงามของท้องถิ่น3.เพือ่เป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อนัดีระหว่าง
เทศบาลนครนครสวรรค์กบั
ประชาชนและหน่วยงานภายนอก 4.
เพือ่เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งานประเพณีลอยกระทง กะลาสาย
กะลาสี สายแม่น้ าปิงให้เป็นทีรู้่จกั
และเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ว
ของจงัหวัดนครสวรรค์

2.ประชาชนทัว่ไป ตระหนักถงึ
บทบาทและเห็นความส าคัญ
ของการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิ่น
3.เกดิความสัมพันธ์อนัดี
ระหว่างเทศบาลนคร
นครสวรรค์กบั ประชาชน 4.
ประเพณีวันลอยกระทงกะลา
สาย กะลาสี สายแม่น้ าปิงเป็น
ทีรู้่จกัแพร่หลาย ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วจงัหวัดนครสวรรค์ได้
เป็นอยา่งดี
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

3 ส่งเสริม สนับสนุนสืบสาน
งานประเพณีวันสงกรานต์
ของชมุชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

1.เพือ่ต้องการให้การเล่นน้ า
สงกรานต์มีความปลอดภัยต่อชวีิต
และทรัพยสิ์นของประชาชน โดย
ก าหนดพืน้ทีจ่ดังานประเพณีวัน
สงกรานต์ให้มีความปลอดภัยปลอด
จากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกชนิด
และเป็นพืน้ทีป่ลอดอาวุธ
ควบคุมดูแลไม่ให้มีการแสดงทีไ่ม่
เหมาะสม รณรงค์ให้ประชาชนเล่น
น้ าสงกรานต์ตามประเพณีไทย 
2. เพือ่ส่งเสริมให้สถานทีจ่ดังาน
บริเวณหาดต้นแม่น้ าเจา้พระยา ซ่ึง
เป็นบริเวณทีแ่ม่น้ า 4 สาย ปิง,วัง 
ยม,น่าน มาบรรจบกนั เป็นต้น 
ก าเนิดแม่น้ าเจา้พระยาให้เป็นทีรู้่จกั
เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่วในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์และของ
จงัหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการชมุชน 
คณะกรรมการกลุ่มสตรี 
สมาชกิชมุชน ผู้สูงอาย ุเด็ก 
เยาวชนและประชาชนทัว่ไป
 จ านวน 8,000 คน

5,000,000    5,000,000    5,000,000    จ านวนคน 1.การเล่นน้ าสงกรานต์ในพืน้ที่
ก าหนดไว้ มีความปลดภัยต่อ
ชวีิตและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน 
2.สถานทีจ่ดังาน ณ บริเวณ
หาดต้นแม่น้ าเจา้พระยาเป็นที่
รู้จกัอยา่งแพร่หลายและได้รับ
การประชาสัมพันธ์ให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่วในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ และของ
จงัหวัดนครสวรรค์ 
3. ปัญหาการกอ่เหตุทีไ่ม่พึง
ประสงค์ เชน่ การกอ่เหตุ
ทะเลาะวิวาท ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาการเกดิ
อบุัติเหตุบนท้องถนนอนั
เนือ่งมาจากการเล่นสงกรานต์
โดยไม่มีการควบคุม ลดน้อยลง

กองสวัสดิการ
สังคม
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน
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ผลผลิตของ 2560 2561 2562
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

3.เพือ่ป้องกนัการกอ่เหตุทีไ่ม่พึง
ประสงค์ ลดความเส่ียงต่อการ
ทะเลาะวิวาทและปัญหา
อาชญากรรม ลดปัญหาการจราจร 
และลดอบุัติเหตุบนท้องถนนอนั
เนือ่งมา จากการเล่นน้ าสงกรานต์
โดยไม่มีการควบคุม 
4. เพือ่ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
อนัดีงามของท้องถิ่น และเพือ่
ส่งเสริมให้คณะกรรมการชมุชน เด็ก
 เยาวชน และประชาชนได้ตระหนัก
เห็นคุณค่าความส าคัญของบรรพ
บุรุษและผู้สูงอายโุดยแสดงความ
กตัญญูกตเวทีด้วยการรดน้ าขอพร
จากผู้สูงอายแุละมอบผ้าอาบน้ า
ให้กบัผู้สูงอายเุกนิ 60 ปี บริบูรณ์ ที่
เขา้ร่วมโครงการ เนือ่งจากวัน
สงกรานต์เป็นวันสูงอายแุห่งชาติ

4. การเล่นน้ าสงกรานต์เป็นไป
อยา่งถกูต้อง ตามประเพณี
และวัฒนธรรมอนัดีงามของ
ไทย 
5. ประเพณีทีป่ฏิบัติคู่กบัวัน
สงกรานต์ เชน่ การรดน้ าด า
หัวขอพรผู้สูงอาย ุและ
ประเพณีการสรงน้ าพระ การ
กอ่เจดียท์รายได้รับการสืบสาน
6. กจิกรรมทีจ่ดัขึ้นเนือ่งในวัน
สงกรานต์ มีความสอดคล้อง
กบัประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
7. เด็ก เยาวชน และประชาชน
 มีความตระหนักและเห็น
คุณค่าความส าคัญของ
ผู้สูงอายแุละได้แสดงออกถงึ
ความกตัญญู 
8. ท าให้เกดิความรักความ
ผูกพันและลดชอ่งว่างระหว่าง
วัยภายในครอบครัว

83



84
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5.เพือ่ท านุบ ารุงศาสนาและสืบสาน
 ประเพณีสรงน้ าพระทีป่ฏิบัติสืบต่อ
กนัมาคู่กบัวันสงกรานต์ให้คงอยู่และ
เพือ่ให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ าพระ
เพือ่ความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง
และครอบครัว 
6.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการจดั
กจิกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์
ให้สอดคล้องกบัประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 
7. เพือ่ส่งเสริมให้เกดิความรักความ
ผูกพันและตระหนักถงึคุณค่าของ
สถาบันครอบครัวส่งเสริมให้สมาชกิ
ในครอบครัวได้ร่วมกนัท ากจิกรรม
ต่างๆสร้างความรักความอบอุ่น 
ส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมทีม่ี
ครอบครัวแขง็แรงและลดปัญหา
สังคม
8.เพือ่ให้เด็กเยาวชนและประชาชน
ทุกชว่งวัย มีสถานทีพ่ักผ่อนท า
กจิกรรมนันทนาการร่วมกนั

9.ท าให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีสถานทีพ่ักผ่อน
ท ากจิกรรมนันทนาการร่วมกนั 
10.ท าให้การจดักจิกรรมวัน
สงกรานต์ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ เป็นเอกลักษณ์และ
เกดิภาพลักษณ์ทีดี่ เป็นทีรู้่จกั
ทุกภาคส่วน ทัง้ภาคราชการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
11.ท าให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ภาคภูมิใจในการมี
ส่วนร่วมบ ารุงรักษาไว้ซ่ึง
ประเพณีอนัดีงาม 
12.ท าให้คณะกรรมการชมุชน 
และประชาชน มีส่วนร่วมใน
การก าหนดรูปแบบกจิกรรม
ร่วมกบัเทศบาลนครนครสวรรค์
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9.เพือ่ให้การจดักจิกรรมเนือ่งในวัน
สงกรานต์ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์เป็นเอกลักษณ์และเกดิ
ภาพลักษณ์ทีดี่เป็นทีรู้่จกัทัว่ไปทุก
ภาคส่วนทัง้ภาคราชการภาคเอกชน
และภาคประชาชน
10.เพือ่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างเทศบาลนครนครสวรรค์
กบัหน่วยงานภายนอก ทัง้ภาค
ราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 
11.เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมใน
การบ ารุงรักษาไว้ซ่ึงประเพณี
สงกรานต์สืบต่อไป 
12.เพือ่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ
ชมุชนและประชาชนทุกภาคส่วน
ร่วมคิด ร่วมวางแผนในการด าเนิน
กจิกรรมตามหลักการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

85



86
    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน
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4 ส่งเสริม สนับสนุน 
กจิกรรมวันพ่อ วันแม่ 
แห่งชาติ

1.เพือ่เป็นการแสดงออกถงึความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
2.เพือ่เป็นการเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชนิีนาถ 
3.เพือ่สร้างความสมานฉนัท์ ความ
สามัคคีเกดิจติส านึกในการปกป้อง
เทิดทูนและด ารงไว้ซ่ึงสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
4.เพือ่ให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้แสดงออกถงึความ
กตัญญูและตอบแทนพระคุณพ่อแม่ 
5.เพือ่ส่งเสริมให้เกดิความสัมพันธ์
อนัดีระหว่างสมาชกิในครอบครัว 
6.เพือ่เป็นการยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ
ของพ่อ แม่ดีเด่น ในระดับเทศบาล
นครนครสวรรค์

ประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน 
1,500 คน

500,000 500,000 500,000 จ านวนคน 1.ประชาชนได้แสดงออกถงึ
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
2.เป็นการเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
และสมเด็จพระบรมราชนิีนาถ 
3.เกดิความสามัคคีและความ
สมานฉนัท์ของประชาชน 
4.เด็กเยาวชน และประชาชน
ได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อ แม่ 
5.เกดิความสัมพันธ์ระหว่าง 
สมาชกิในครอบครัวเพิม่มาก
ขึ้น 
6.สมาชกิในครอบครัวได้
ตระหนักถงึบุญคุณของพ่อ แม่

กองสวัสดิการ
สังคม
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5 ส่งเสริม การแสดงออกถงึ
ความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
และศึกษาดูงาน

1.เพือ่เสริมสร้างจติส านึกของ
ประชาชน ด ารงไว้ซ่ึงสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
2.เพือ่ให้ประชาชน ปกป้อง เทิดทูน
และแสดงออกถงึความจงรักภักดี 
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ 
สมเด็จพระนางเจา้ฯ
พระบรมราชนิีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์
3. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้มี
โอกาสร่วมถวายพระพรเนือ่งใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 89 พรรษา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ
4.เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนผู้เขา้รับ
การอบรมตามโครงการ เป็นส่ือใน
การร่วมรณรงค์เผยแพร่พระราช
กรณียกจิและเทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ
สมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชนิีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ต่อ
สาธารณชนอยา่งต่อเนือ่งและ

ประชาชนในชมุชนเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน 100 คน

1,500,000    1,500,000    1,500,000    จ านวนคน 1.ประชาชนมีจติส านึก ด ารง
ไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
2.ประชาชนมีความปกป้อง
เคารพรักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
3.ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้มีโอกาส
เขา้ร่วมถวายพระพร เพือ่
แสดงออกถงึความจงรักภักดีใน
โอกาส มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 89 พรรษา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ
4.ประชาชนทราบถงึพระราช
กรณียกจิและเทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรม 
ราชนิีนาถ และพระบรมวงศานุ
วงศ์ทุกพระองค์

กองสวัสดิการ
สังคม
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6 อบรม ส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม ส าหรับ
 ประชาชนในเขตเทศบาล
ฯและศึกษาดูงาน

1.เพือ่ให้ประชาชนทัว่ไป ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯที่
เขา้รับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติธรรม 
การภาวนาจติตามแนว
พระพุทธศาสนา เพือ่ความสงบสุข
ของชวีิตได้เขา้มามีส่วนร่วมใน
กจิกรรมท านุบ ารุงเผยแพร่พุทธ
ศาสนาและบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ร่วมกนักอ่ให้เกดิ
ความรักความสามัคคีในหมูค่ณะ 
2.เพือ่ให้ประชาชนทัว่ไป ผู้สูงอาย ุ
และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ 
ในชมุชนใชห้ลักศาสนากล่อมเกลา
จติใจ ให้ลด ละ เลิก อบายมุขและ
ใชห้ลักธรรมในการครองตน ครอง
เรือน ไม่ยดึติดกบัวัตถนุิยมใชช้วีิต
แบบพอเพียงตามวิถชีวีิตแห่งการ
ด ารงชวีิตทีส่มบูรณ์ โดยมีธรรมะเป็น
เคร่ืองยดึเหนีย่วจติใจทีย่ดึสายกลาง
ของความพอดี 

ประชาชนทัว่ไป   ผู้สูงอาย ุ
และผู้ด้อย โอกาส ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน 100 คน

300,000      300,000      300,000      จ านวนคน 1.ประชาชนทัว่ไป ผู้สูงอาย ุ
และผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ เขา้รับการอบรมได้
ฝึกปฏิบัติธรรม  การภาวนาจติ
ตามแนวพระพุทธศาสนา พึง
ได้รับความสงบสุขของชวีิตและ
ได้เขา้มามีส่วนร่วมในการท านุ
บ ารุงเผยแพร่พุทธศาสนาและ
บ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกนั เกดิ
ความรักสามัคคีในหมูค่ณะ
2.ประชาชนทัว่ไป ผู้สูงอาย ุ
และผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ เขา้รับการอบรมใช้
หลักศาสนากล่อมเกลาจติใจให้
 ลด ละ เลิก อบายมุข และใช้
หลักธรรมในการครองตนครอง
เรือน ไม่ยดึติดกบัวัตถนุิยมใช้
ชวีิตแบบพอเพียงตามวิถชีวีิต
แห่งการด ารงชวีิตทีส่มบูรณ์ 
โดยมีธรรมะเป็นเคร่ืองยดึ
เหนีย่วจติใจทีย่ดึทางสายกลาง
ของความพอดี

กองสวัสดิการ
สังคม
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3.เพือ่ให้ประชาชนทัว่ไป ผู้สูงอาย ุ
และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ มี
ความรู้ในหลักจติวิทยาด้านมนุษย์
สัมพันธ์และการสร้างก าลังใจให้แก่
ตนเองและผู้อื่น มีทัศนคติทีดี่ต่อ
การท างานและการด ารงชวีิต
ประจ าวัน
4.เพือ่ให้ประชาชนทัว่ไป ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ 
ได้ใชค้ าสอนในพระพุทธศาสนาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตน สร้าง
ความรัก ความเขา้ใจและความ
อบอุ่นแกส่มาชกิในครอบครัว
ตระหนักถงึความส าคัญของสถาบัน
ครอบครัว  ซ่ึงจะส่งผลให้ครอบครัว
 มีความพร้อมในการส่งเสริมให้
สมาชกิในครอบครัวเป็นพลเมืองทีดี่
 มีความสุขในสังคม

3.ประชาชนทัว่ไป ผู้สูงอาย ุ
และผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ ได้รับการส่งเสริม
ความรู้ในหลักจติวิทยาด้าน
มนุษยสัมพันธ์และสร้าง
ก าลังใจให้แกต่นเองและผู้อื่น 
มีทัศนคติทีดี่ต่อการท างาน
และการด ารงชวีิตประจ าวัน
4.ประชาชนทัว่ไป ผู้สูงอาย ุ
และผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯและผู้ด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาลฯ ใชค้ าสอนของ
พระพุทธศาสนาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตน สร้างความรัก
 ความเขา้ใจ และมีความอบอุ่น
 ครอบครัวมีความพร้อมใน
การส่งเสริมให้สมาชกิใน
ครอบครัวเป็นพลเมืองทีดี่ของ
สังคม
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7 เทศบาลพบประชาชน 1.เพือ่รับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน เชน่     -
ส านักการคลัง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกบั
เร่ืองการช าระภาษี   -ส านักการชา่ง
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกบั เร่ืองถนน ไฟฟ้า -ส านัก
การสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกบัส่ิงแวดล้อม มลภาวะ   - 
ส านักการศึกษา เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกบั
เร่ืองการศึกษาและให้ค าปรึกษา 
เร่ืองการวางแผนการศึกษาต่อ -
ส านักการประปา เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกบั

ประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน 
8,000 คน

1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนคน 1.ได้ทราบถงึปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนและ
แกไ้ขปัญหาได้ตามความ
ต้องการของประชาชน ตาม
อ านาจหน้าทีข่องเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 2.เกดิ
ความสัมพันธ์อนัดีระหว่าง
เทศบาลนครนครสวรรค์กบั
ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 3.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในด้านการมารับ
บริการด้านต่างๆ 4.ประชาชน
ได้รับการบริการตรวจสุขภาพ 
วัดความดัน และบริการตัดผม
ฟรี 5.ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในกจิกรรมการแสดงความรู้
ความสามารถ

กองสวัสดิการ
สังคม
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เร่ืองการใชน้้ าประปา ติดต้ัง
น้ าประปา -งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกบัเร่ืองการป้องกนั
การเกดิเหตุอคัคีภัย -งานทะเบียน
ราษฎร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกบัการแจง้เกดิ แจง้ตาย
 แจง้ยา้ยทีอ่ยู่ -กองสวัสดิการสังคม
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกบัเร่ืองเบีย้ยงัชพีผู้สูงอาย ุเบีย้
ความพิการ เบีย้ยงัชพีผู้ป่วยเอดส์ 
เร่ืองขอรับเงินอดุหนุนเพือ่ขอเล้ียงดู
เด็กแรกเกดิ ให้ความรู้เร่ืองยาเสพ
ติด ให้ความรู้เร่ืองหอพัก

6.ประชาชนได้รับทราบขอ้มูล
ขา่วสารและความรู้ตาม
อ านาจหน้าทีข่องเทศบาลนคร
นครสวรรค์
7.เพือ่ให้ชมุชนเกดิการพัฒนา
อยา่งเขม้แขง็
8.เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้
น าปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน
 และน าไปก าหนดเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาชมุชนได้ตาม
ความต้องการของประชาชน
อยา่งแท้จริง

91



92
    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

2.เพือ่เป็นการสร้างความสัมพันธ์
และความเขา้ใจอนัดีระหว่าง
เทศบาลนครนครสวรรค์กบั
ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์
3.เพือ่อ านวยความสะดวกให้กบั
ประชาชนในการมารับบริการด้าน
ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบัภารกจิของ
เทศบาลนครนครสวรรค์
4.เพือ่บูรณาการการให้บริการ
สาธารณะกบัหน่วยงานภายนอก
และภาคเอกชนในการบริการ
ประชาชน เชน่ บริการตรวจสุขภาพ
วัดความดัน ให้ค าแนะน าด้าน
สุขภาพ รับยารักษาโรค บริการตัด
ผมฟรี บริการฉดียา คุมก าเนิด 
วัคซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้าและ
แมวฟรี
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ให้ค าแนะน านมส าหรับเด็กแรกเกดิ
ถงึสามขวบและส าหรับคุณแม่ที่
ต้ังครรภ์ เพือ่รับนมผงไป
รับประทานฟรี 5.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในด้านการแสดง
ความรู้ความสามารถของประชาชน
ในชมุชนในรูปแบบต่าง ๆ เชน่ ร้อง
เพลง เต้น เล่านิทาน ตอบค าถามชงิ
รางวัล 6.เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร
 และความรู้ตามอ านาจหน้าทีข่อง
เทศบาลนครนครสวรรค์ 7.เทศบาล
นครนครสวรรค์ ได้ทราบถงึปัญหา
ต่าง ๆ ของประชาชน เพือ่น าไป
ก าหนดเป็นแนวทางและนโยบาย
การพัฒนาชมุชน เชน่ รับขอ้ร้อง
ทุกขข์องประชาชน
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8 ส่งเสริมพัฒนาเพิม่
ศักยภาพและอบรมสัมมนา
ของผู้น าชมุชน 
คณะกรรมการชมุชน 
อนุกรรมการ ทีป่รึกษา 
และสมาชกิชมุชน และ
ศึกษาดูงาน

1.เพือ่ส่งเสริมความรู้ และเพิม่พูน
ทักษะการพัฒนาชมุชนให้กบัผู้น า
ชมุชน คณะกรรมการชมุชน 
อนุกรรมการ ทีป่รึกษา และสมาชกิ
ชมุชน 2.เพือ่ส่งเสริมประสบการณ์
และแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนา
ชมุชนกบัหน่วยงานภายนอกและ
น ามาประยกุต์ใชก้บัชมุชนตนเองได้
 3.เพือ่ส่งเสริมความรัก ความ
สามัคคีสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ชมุชนและองค์กรทีเ่กี่ยวขอ้ง 4.เพือ่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกจิ
ชมุชน 5.เพือ่ส่งเสริมพัฒนาอาชพี
และวิสาหกจิชมุชน 6.เพือ่อบรม
เพิม่ศักยภาพผู้น าชมุชน 
คณะกรรมการชมุชน  อนุกรรมการ
 ทีป่รึกษาและสมาชกิชมุชนในด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ

ผู้น าชมุชน คณะกรรมการ
ชมุชน อนุกรรมการ ที่
ปรึกษา และสมาชกิชมุชน 
จ านวน 1,000 คน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนคน 1.ผู้น าชมุชน คณะกรรมการ
ชมุชน อนุกรรมการ ทีป่รึกษา
และสมาชกิชมุชน มีความรู้ 
ความสามารถ มีการเรียนรู้
ร่วมกนัสามารถวิเคราะห์
ปัญหาสาเหตุและแนวทางใน
การแกไ้ขจดัล าดับความส าคัญ
ในการวางแผนพัฒนาชมุชนใน
กระบวนการบริหารจดัการ
ชมุชน 2.ผู้น าชมุชน 
คณะกรรมการชมุชน 
อนุกรรมการ ทีป่รึกษาและ
สมาชกิชมุชน มีส่วนร่วมใน
การสร้างความเขม้แขง็ 
สามารถพึง่พาตนเองชว่ยเหลือ
ซ่ึงกนั เห็นความส าคัญของ
การพัฒนาชมุชน สามารถน า
ประสบการณ์ทีไ่ด้จาก
การศึกษาดูงานมาประยกุต์ใช้
ในการพัฒนาชมุชนของตนเอง
ได้

กองสวัสดิการ
สังคม
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3.ผู้น าชมุชน คณะกรรมการ
ชมุชน อนุกรรมการ ทีป่รึกษา
และสมาชกิชมุชน เกดิความรัก
 ความสามัคคีสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างชมุชน
และองค์กรอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งได้
 4.ชมุชนได้รับความรู้สามารถ
น ามาพัฒนาด้านเศรษฐกจิของ
ชมุชนได้ 5.ชมุชนได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมด้านอาชพี 
6.ผู้น าชมุชน คณะกรรมการ
ชมุชน อนุกรรมการ ทีป่รึกษา 
และสมาชกิในชมุชนมีความรู้
และทักษะเกี่ยวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)
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ตัวชี้วัด
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9 จดัเกบ็ขอ้มูลพืน้ฐานชมุชน
ในเขตเทศบาล

1.เพือ่เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ในการจดัเกบ็ขอ้มูลพืน้ฐานของ
ชมุชนและเพือ่ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จดัเกบ็ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล
พืน้ฐานชมุชน 2.เพือ่ให้ชมุชนได้
ทราบถงึปัญหาและคุณภาพชวีิต
ของชมุชนตนเองทัง้ทางด้าน
เศรษฐกจิ ด้านสังคมและคุณภาพ
ชวีิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 3.เพือ่น าขอ้มูลพืน้ฐาน
ของชมุชนทีไ่ด้ไปสู่การจดัท า 
ทบทวนและปรับปรุงแผนชมุชนของ
ตนเอง 4.เพือ่น าขอ้มูลพืน้ฐาน
ชมุชนทีไ่ด้มาวางแผนพัฒนา
เทศบาลและใชร่้วมกบัทุกภาคส่วน

ประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน 
19,000 ครัวเรือน

500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือน 1.ชมุชนเกดิความรู้ ความ
เขา้ใจสามารถจดัเกบ็ขอ้มูล
พืน้ฐาน ได้อยา่งถกูต้อง 
ครบถว้นและมีคุณภาพ เกดิ
ความตระหนักในการมีส่วน
ร่วมในการจดัเกบ็ขอ้มูล
พืน้ฐานและสามารถน าขอ้มูล
พืน้ฐานไปใชใ้ห้เกดิประโยชน์
ได้อยา่งถกูต้องและเกดิ
ประสิทธิผลต่อชมุชนได้
2.ชมุชนสามารถน าขอ้มูล
พืน้ฐานมาใชใ้นการแกไ้ข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของคนในชมุชนให้ดีขึ้น ทัง้
ทางด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคม
และคุณภาพชวีิต ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองสวัสดิการ
สังคม
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3.ชมุชนรับทราบปัญหาที่
เกี่ยวขอ้งกบัคุณภาพชวีิต 
สามารถน าขอ้มูลพืน้ฐานมา
จดัท า ทบทวนและปรับปรุง
แผนพัฒนาชมุชนของตนเองได้
ส่งผลให้ประชาชนในชมุชน
เกดิการพัฒนาแบบพึง่พา
ตนเองได้ มีคุณภาพชวีิตทีดี่
และมีความสุข
4.เทศบาลสามารถน าขอ้มูล
พืน้ฐานมาใชใ้นการตัดสินใจ
และวางแผนในการบริหาร
จดัการร่วมกบัทุกภาคส่วนรวม
ทัง้สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ได้ตรงตามความต้องการของ
ชมุชนทีแ่ท้จริงเกดิเป็นการ
พัฒนาอยา่งยั่งยนื
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งบประมาณและทีผ่่านมา
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10 ส่งเสริมกฬีาชมุชนสัมพันธ์ 
ต้านยาเสพติด

1.เพือ่ให้คณะกรรมการชมุชน/คณะ
กรรมการพัมนาสตรีชมุชนและ
สมาชกิชมุชนร่วมวางแผนจดั
กจิกรรมทางด้านกฬีาร่วมกนั 2.เพือ่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความรัก
 ความสามัคคี ในเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุสตรี ประชาชนในทุก
ชมุชนและครอบครัว 3.เพือ่ให้เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอาย ุสตรี ประชาชนใน
ชมุชน และในครอบครัวใชเ้วลาว่าง
ให้เกดิประโยชน์ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย การเล่นกฬีา เพือ่ผ่อน
คลายความตึงเครียดท าให้สุขภาพดี
 จติใจและอารมณ์แจม่ใส 3.เพือ่
สร้างจติส านึกในการป้องกนั และ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดในชมุชน โดย
การส่งเสริมการเล่นกฬีา 5.เพือ่
เชื่อมความสัมพันธ์อนัดีระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในชมุชน

จดัการแขง่ขนักฬีาระหว่าง
ชมุชนในเขตเทศบาล 
ประมาณ7,000 คน/ปี ให้กบั
เด็ก เยาวชน และประชาชน

3,000,000    3,000,000    3,000,000    จ านวนคน 1.คณะกรรมการชุมชน/
คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน
และสมาชิกชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกนัโดยใช้
กจิกรรมกฬีา 2.เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุสตรีประชาชนใน
ชุมชนและในครอบครัว มีส่วน
เกดิความรักความสามัคคี เพิ่ม
มากขึน้ 3.เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
 สตรี ประชาชนในชุมชนและใน
ครอบครัว ได้ใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์มีสุขภาพร่างกายดี มี
อารมณ์แจม่ใส 4.เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุสตรี ประชาชนใน
ชุมชนและในครอบครัวห่างไกล
จากยาเสพติดมีจติส านึกในการ 
ออกก าลังกายและตระหนักถงึ
พิษภัยของยาเสพติด 5.เกดิ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนในชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม
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11 ส่งเสริม สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชมุชนและศึกษา
ดูงาน

1.เพือ่ให้คณะกรรมการและสมาชกิ
กองทุนสวัสดิการชมุชนได้จดัต้ัง
กองทุนสวัสดิการชมุชน รู้หลักการ
บริหารงานกองทุนสวัสดิการชมุชน
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กองทุนสวัสดิการชมุชน 2.เพือ่ให้
คณะกรรมการทุกฝ่าย เกดิความ
ภาคภูมิใจ และตระหนักในหน้าที่
ของตนเอง 3.เพือ่ให้คณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชมุชนและสมาชกิ
กองทุนสวัสดิการชมุชนได้สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 4.
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ทราบถงึ
ความต้องการของกองทุนสวัสดิการ
ชมุชนในชมุชนรวมทัง้ทราบถงึ
ปัญหา อปุสรรค ในการพัฒนาเพือ่
ก าหนดเป็นแนวทางและนโยบายใน
การพัฒนากองทุนสวัสดิการชมุชน

จดัต้ังกองทุนสวัสดิการ
ชมุชน ในเขตเทศบาลฯ 
และจดัอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานปีละ 1 คร้ัง

500,000      500,000      500,000      จ านวนคน 1.มีการจดัต้ังกองทุนสวัสดิการ
ชมุชน คณะกรรมการและ
สมาชกิกองทุนสวัสดิการชมุชน
 สามารถบริหารจดัการ
วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและ
แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
จดัล าดับความส าคัญวางแผน
พัฒนากองทุนสวัสดิการชมุชน
 และประเมินผลได้ 2.
คณะกรรมการและสมาชกิ
กองทุนสวัสดิการชมุชน เกดิ
ความรู้สึกภาคภูมิใจในบทบาท
หน้าทีข่องตน เป็นแรงผลักดัน
ในการพัฒนากองทุนสวัสดิการ
ชมุชนของตนเอง 3.ท าให้
สมาชกิกองทุนสวัสดิการชมุชน
และคณะกรรมการทุกฝ่าย

กองสวัสดิการ
สังคม
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ได้เรียนรู้ร่วมกนัถงึแนว
ทางการพัฒนากองทุน
สวัสดิการชมุชน 4.ท าให้
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้
ทราบขอ้มูลปัญหาและความ
ต้องการของกองทุนสวัสดิการ
ชมุชน ประกอบการวางแผน
และนโยบายในการพัฒนา 
กองทุนสวัดิการชมุชน

12 ส่งเสริมอบรม
คณะกรรมการกองทุน
ชมุชนเมือง สมาชกิกองทุน
และศึกษาดูงาน

เพือ่เป็นการส่งเสริมและพัฒนา
แลกเปล่ียนทัศนคติประสบการณ์
ท างานประสานให้เกดิความร่วมมือ
กบักลไก เครือขา่ยกองทุนชมุชน
เมือง และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

จดัอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งาน อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง

200,000      200,000      200,000      จ านวนคน พัฒนาแลกเปล่ียนทัศนคติ
ประสบการณ์การท างาน
ประสานให้เกดิความร่วมมือ
กบักลไกเครือขา่ยกองทุน
ชมุชนเมือง และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งมากยิ่งขึ้น ท าให้
กองทุนชมุชนเมืองมีการ
บริหารจดัการทีดี่ ถกูต้อง
โปร่งใส

กองสวัสดิการ
สังคม
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13 สนับสนุนการจดัประชมุ
ประชาคมคณะกรรมการ
จดัท าแผนพัฒนาชมุชน
และศึกษาดูงาน

1.เพือ่ให้คณะกรรมการ สมาชกิ
และประชาชนทุกฝ่ายในชมุชน
จดัท าแผนชมุชนได้รู้หลักการ
บริหารงานและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชมุชนของตนเอง  2.เพือ่ให้
คณะกรรมการ สมาชกิและ
ประชาชนในชมุชน มีจติส านึก 
ตระหนักถงึบทบาทหน้าทีข่องตนเอง
 3.เพือ่ให้คณะกรรมการ สมาชกิ 
และประชาชนทุกฝ่ายในชมุชนได้
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ใน
การจดัท าแผนพัฒนาชมุชน เพือ่
การพัฒนาตรงตามความต้องการ
ของประชาชน 4.เทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้ทราบถงึความ
ต้องการของประชาชนในชมุชน 
รวมทัง้ได้ทราบถงึอปุสรรคในการ
พัฒนาชมุชนเพือ่เขา้สู่แผนพัฒนา
เทศบาล แผนพัฒนา 1 ปี และ
แผนพัฒนา 3 ปี

คณะกรรมการชมุชน 
อนุกรรมการ ทีป่รึกษา และ
สมาชกิชมุชน

1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนชมุชน 1.คณะกรรมการ สมาชกิและ
ประชาชนทุกฝ่ายในชมุชน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
สาเหตุและแนวทางการแกไ้ข
จดัล าดับความส าคัญ วางแผน
ด าเนินการพัฒนาชมุชน และ
ร่วมกนัจดัท าแผนพัฒนาชมุชน
ได้ 2.ท าให้คณะกรรมการ 
สมาชกิและประชาชนทุกฝ่าย
ในชมุชนได้ตระหนักใน
บทบาทหน้าทีข่องตนเองและ
เป็นแรงผลักดันในการท างาน
ด้านการพัฒนาชมุชนของ
ตนเอง 3.ท าให้คณะกรรมการ 
สมาชกิและประชาชนทุกฝ่าย
ในชมุชนได้ด าเนินการเรียนรู้
ร่วมกนัถงึแนวทางพัฒนา
ชมุชนและจดัท าแผนพัฒนา
ชมุชน

กองสวัสดิการ
สังคม
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102
    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

5.เพือ่ให้การด าเนินการพัฒนาชมุชน
เป็นไปอยา่งต่อเนือ่ง

4.ท าให้เทศบาลฯ ได้ทราบ
ขอ้มูลปัญหาและความ
ต้องการของชมุชน
ประกอบการวางแผนและ
ก าหนดนโยบายการพัฒนา
ชมุชนเพือ่น าเขา้สู่แผนพัฒนา
เทศบาล แผนพัฒนา 1 ปี และ
แผนพัฒนา 3 ปี 5.ท าให้ชมุชน
มีการพัฒนาชมุชนอยา่ง
ต่อเนือ่งและมีความเขม้แขง็
อยา่งยั่งยนื
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103
    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

14 ส่งเสริมอาชพีประชาชน 1.เพือ่เป็นการเสริมสร้างอาชพีและ
รายได้ให้กบัประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 2.เพือ่
ส่งเสริมอาชพีตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพียง 3.เพือ่ให้ชมุชนมีระบบ
บริหารจดัการทีดี่ในกลุ่มอาชพีและ
พัฒนารายได้ 4.เพือ่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และอาชพีในชมุชนไปสู่
ผลิตภัณฑ์ OTOP

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 200,000      200,000      200,000      จ านวนคน 1.ประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์มีรายได้
เพิม่ขึ้นลดปัญหาหนีสิ้นใน
ครัวเรือน 2.ประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้เกดิ
การประกอบอาชพี โดยยดึ
หลักแนวเศรษฐกจิพอเพียงใน
ครัวเรือนและชมุชน 3.เกดิ
กลุ่มอาชพีในชมุชนมีการ
บริหารทีดี่ แบบมัน่คงและ
ยั่งยนื 4.มีการสร้างผลิตภัณฑ์
และอาชพีในชมุชนจนน าไปสู่
ผลิตภัณฑ์OTOP

กองสวัสดิการ
สังคม
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104
    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

15 ส่งเสริม สนับสนุนกจิกรรม
งานวันเด็ก

1.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมี
ส่วนร่วมในการจดักจิกรรมต่างๆ ใน
ชมุชนกอ่ใ่ห้เกดิความรักความ
สามัคคี 2.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน
การจดักจิกรรมให้เด็กในการจดั
กจิกรรมงานวันเด็กในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ 3.เพือ่พัฒนาและ
เพิม่ศักยภาพของเด็กในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 4.เพือ่
ส่งเสริมสนับสนุนการจดักจิกรรม
พัฒนาคุณภาพเด็ก 5.เพือ่ให้เด็กได้
ยดึมัน่ในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์ในการปกครอง
แบบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 6.
เพือ่เป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐ 
ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 
ประการ

เด็กในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 5,000 
คน

400,000      400,000      400,000      จ านวนคน 1.เด็กแมีส่วนร่วมในการจดั
กจิกรรมต่างๆ ในชมุชน
กอ่ให้เกดิความรัก ความ
สามัคคี 2.เด็กในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์มีส่วนร่วม
กจิกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 3.
เด็กในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้รับการพัฒนา
และเพิม่ศักยภาพ 4.เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้มีกจิกรรมซ่ึงเป็น
การใชเ้วลาว่างให้เกดิประโยชน์
 5.เด็กในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์มีจติส านึกรักใน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์6.เด็กในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้
รับทราบถงึหลักค่านิยม 12 
ประการตามนโยบายของรัฐบาล

กองสวัสดิการ
สังคม
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105
    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

16 อบรมส่งเสริม กจิกรรมเด็ก
และเยาวชน สภวาะผู้น า
เด็กและสมาชกิเด็กและ
เยาวชน

1.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
เสริมสร้างความรักความสามัคคีแก่
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 2.เพือ่ให้เด็กและ
เยาวชนได้ใชเ้วลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์ 3.เพือ่พัฒนาทักษะการ
เป็นผู้น า ฝึกความกล้าแสดงออก 
ทักษะการพูดในทีส่าธารณะได้ 4.
เพือ่สร้างจติส านึกในการให้บริการ
สังคม เพิม่บทบาทและพืน้ทีส่ร้าง
สสรค์ส าหรับเด็ก ยทุธศาสตร์เสริม
พลังปัญญาและยทุธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพเครือขา่ยและกลุ่มเด็ก
เยาวชน

เด็กและเยาวชนในชมุชนเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน 150 คน

500,000      500,000      500,000      จ านวนคน 1.ท าให้เด็กและเยาวชนใน
ชมุชนเกดิความรักความ
สามัคคีมีส่วนร่วมในกจิกรรม
ต่างๆของเทศบาลฯ 2.ท าให้
เด็กและเยาวชนได้ใชเ้วลาว่าง
ให้เกดิประโยชน์ 3.การ
ด าเนินงานด้านการพัฒนา
ชมุชนมีกจิกรรมอยา่งต่อเนือ่ง
และเชื่อมความเขา้ใจอนัดี
ระหว่างเทศบาลกบัเด็กและ
เยาวชนในชมุชน 4.เด็กและ
เยาวชนได้มีการเรียนรู้นอก
สถานที ่เกี่ยวกบัการพัฒนา
ด้านสังคม มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

17 วัยรุ่นยคุใหม่กบัปัญหา
เพศสัมพันธ์กอ่นวัยอนั
สมควรและศึกษาดูงาน

1.เพือ่ให้เยาวชนเกดิความรู้ความ
เขา้ใจ และค่านิยมทีถ่กูต้องเกี่ยวกบั
ความรักและเพศสัมพันธ์ 
2.เพือ่เสริมสร้างศักยภาพของ
เยาวชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในชมุชน
และเป็นก าลังส าคัญในการกระตุ้น
ให้เกดิการตระหนักถงึความส าคัญ
ของการดูแลสุขภาพด้านการเจริญ
พันธุ์ในชมุชน 3.เพือ่ให้เด็ก เยาวชน
 ผู้ปกครองน าความรู้ไปปรับใชใ้น
การด าเนินชวีิตและจดักจิกรรม
ปกป้องปัญหาการมีเพศสัมพันธ์
กอ่นวัยอนัควร 4.เพือ่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์กอ่นวัยอนั
ควรทีส่่งผลให้เกดิปัญหาการ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อม

เด็กและเยาวชน สมาชกิใน
ครอบครัว ระกอบด้วย พ่อ 
แม่ บุตร และบุตรทีเ่ป็น
เยาวชนกลุ่มหนุม่สาว 
จ านวน 250 คน

200,000      200,000      200,000      จ านวนคน 1.เยาวชนเกดิความรู้ความ
เขา้ใจและค่านิยมทีถ่กูต้อง
เกี่ยวกบัความรักและ
เพศสัมพันธ์ 2.เยาวชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในชมุชนและเป็น
ก าลังส าคัญในการกระตุ้นให้
เกดิการตระหนักถงึ
ความส าคัญของการดูแล
สุขภาพ ด้านการเจริญพันธุ์ใน
ชมุชน 3.เด็ก เยาวชน 
ผู้ปกครองน าความรู้ไปปรับใช้
ในการด าเนินชวีิตและจดั
กจิกรรมปกป้องปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์กอ่นวัยอนัควร 4.
ครอบครัวและสมาชกิใน
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์กอ่นวัย อนัควร
และปัญหาการต้ังครรภ์ไม่
พร้อมทีเ่กดิขึ้นในชมุชน

กองสวัสดิการ
สังคม
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

5.เพือ่ให้เยาวชนกลุ่มหนุม่สาวเป็น
คนดีมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และเป็นต้นแบบในการด าเนินชวีิต
อยู่ในสังคมทีถ่กูต้องเหมาะสม

5.เกดิความรักความเขา้ใจและ
ความสัมพันธ์ทีดี่ระหว่าง
สมาชกิในครอบครัว 4.
ครอบครัวและสมาชกิใน
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์กอ่นวัย อนัควร
และปัญหาการต้ังครรภ์ไม่
พร้อมทีเ่กดิขึ้นในชมุชน 5.เกดิ
ความรักความเขา้ใจและ
ความสัมพันธ์ทีดี่ระหว่าง
สมาชกิในครอบครัว
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

18 อบรม สัมมนา
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
และสมาชกิสตรีชมุชน และ
ศึกษาดูงาน

1.เพือ่ส่งเสริมความรู้ และเพิม่พูน
ทักษะการพัฒนาชมุชนให้กบั
คณะกรรมการพัฒนาสตรีและ
สมาชกิชมุชน 2.เพือ่ส่งเสริม
ศักยภาพคณะกรรมการสตรีและ
สมาชกิชมุชนให้มีภาวะผู้น า  
คุณธรรม จริยธรรม สามารถพัฒนา
ชมุชนของตนเองให้มีความยั่งยนื
ต่อไปได้ 3.เพือ่ส่งเสริม
ประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้
การพัฒนาชมุชนกบัหน่วยงาน
ภายนอกและน ามาประยกุต์ใชก้บั
ชมุชนตนเองได้

คณะกรรมการพัฒนาสตรี 
และสมาชกิสตรีชมุชน 
จ านวน 1,000 คน

1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนคน 1.คณะกรรมการพัฒนาสตรี 
และสมาชกิสตรี มีความรู้
สามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกนั
และแนวทางในการแกไ้ข
จดัล าดับความส าคัญในการ
วางแผนพัฒนาชมุชนใน
กระบวนการบริหารจดัการ
ชมุชน 2.คณะกรรมการพัฒนา
สตรีและสมาชกิชมุชน มีความรู้
 เป็นผู้น าเพิม่ขึ้น มีคุณธรรม 
จริยธรรมสามารถพัฒนาชมุชน
ของตนเองให้มีความยั่งยนื
ต่อไป 3.คณะกรรมการพัฒนา
สตรีและสมาชกิสตรี มีส่วนร่วม
ในการสร้างความเขม็แขง็ 
สามารถพึง่พาตนเอง 
ชว่ยเหลือซ่ึงกนัและกนัเห็น
ความส าคัญของการพัฒนา
ของการพัฒนาชมุชนและมี
ความรับผิดชอบต่อชมุชนของ
ตนเอง

กองสวัสดิการ
สังคม

108



109
    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

4.เพือ่ส่งเสริมความรักสามัคคีสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างชมุชนและ
องค์กรทีเ่กี่ยวขอ้ง
5.เพือ่น าประสบการณ์ทีไ่ด้รักจาก
การทัศนศึกษาดูงานมาประยกุต์ใช้
ในการพัฒนาชมุชนของตนเอง 
6.เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้เกดิการ
พัฒนาอาชพีและวิสาหกจิชมุชน 
7.เพือ่อบรมเพิม่ศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีและ
สมาชกิสตรีชมุชน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.คณะกรรมการพัฒนาสตรี
และสมาชกิสตรีชมุชน มีความ
รักความสามัคคี สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างชมุชน
และองค์กรอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งได้
5.คณะกรรมการพัฒนาสตรี
และสมาชกิสตรี  สามารถน า
ประสบการณ์ทีไ่ด้จาก
การศึกษาดูงานมาประยกุต์ใช้
ในการพัฒนาชมุชนของตนเอง
ได้
6.คณะกรรมการพัฒนาสตรี
และสมาชกิสตรีชมุชนเกดิการ
เรียนรู้ และมีการพัฒนาอาชพี
และวิสาหกจิชมุชนอยา่งยั่งยนื 
7.คณะกรรมการพัฒนาสตรี
และสมาชกิสตรีชมุชนมีความรู้
และทักษะเกี่ยวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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110
    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

19 คัดเลือกคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีดีเด่นสมาชกิ
สตรีดีเด่นในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

1.เพือ่เป็นการยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ
แกค่ณะกรรมการพัฒนาสตรีและ
สมาชกิสตรีดีเด่นในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ 2.เพือ่เป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีและสมาชกิสตรีในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับการ
ยกยอ่งเผยแพร่เกยีรติคุณ เกดิ
ความภาคภูมิใจและเป็นแบบอยา่ง
ทีดี่ของชมุชน 3.เพือ่เป็นการกระตุ้น
ให้คณะกรรมการพัฒนาและสมาชกิ
สตรีในชมุชนร่วมใจกนั ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบและร่วมกนั
พัฒนาชมุชนอยา่งต่อเนือ่ง

คณะกรรมการพัฒนาสตรี
และสมาชกิสตรีชมุชน 
จ านวน 67 ชมุชน

100,000      100,000      100,000      จ านวนชมุชน 1.คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ดีเด่นและสมาชกิสตรีดีเด่นใน
ชมุชนได้รับการยกยอ่งและ
เชดิชเูกยีรติเป็นแบบอยา่งทีดี่
ของชมุชน 2.คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีดีเด่นและสมาชกิ
สตรีดีเด่นในรับการยกยอ่ง 
เผยแพร่เกยีรติคุณและเกดิ
ความภาคภูมิใจ เป็น
แบบอยา่งทีดี่ของชมุชน 3.
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
สมาชกิสตรีและสตรีในชมุชน
เกดิความร่วมใจกนั ร่วมคิด
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบและ
ร่วมกนัพัฒนาชมุชนอยา่ง
ต่อเนือ่ง

กองสวัสดิการ
สังคม
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111
    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

20 อบรม ส่งเสริม สนับสนุน
กจิกรรมศูนยพ์ัฒนา
ครอบครัวชมุชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
และศึกษาดูงาน

1.เพือ่ให้เกดิการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวในลักษณะบูรณาการจาก
ทุกภาคส่วนในสังคม 2.เพือ่เป็นการ
เฝ้าระวังป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ครอบครัวในชมุชน3.เพือ่เป็นการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็
ให้แกส่ถาบันครอบครัว 4.เพือ่ให้
คณะท างานศูนยพ์ัฒนาครอบครัว
ชมุชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์มีความรู้และความเขา้ใจ
เกี่ยวกบับทบาทหน้าที ่หลักการ
ท างานร่วมกนัด้วยความร่วมมือใน
การท างาน

คณะท างานศูนยพ์ัฒนา
ครอบครัวชมุชน สมาชกิ
ครอบครัว ประกอบ ด้วย 
พ่อ แม่ ลูก และประชาชน
ในชมุชน จ านวน 67 ชมุชน

500,000      500,000      500,000      จ านวนชมุชน 1.เกดิเครือขา่ยคณะท างาน
ศูนยพ์ัฒนาครอบครัวชมุชนใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์
ระดับชมุชนและระดับเทศบาล
ฯ 2.เกดิเครือขา่ยการเฝ้าระวัง
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว3.สถาบัน
ครอบครัวเกดิความเขม้แขง็ 4.
เกดิความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
บทบาทหน้าทีแ่ละเกดิความ
ร่วมมือกนัระหว่างคณะท างาน
ศูนยพ์ัฒนาครอบครัว 5.
คณะท างานศูนยพ์ัฒนา
ครอบครัว สามารถน า
ประสบการณ์ทีไ่ด้จาก
การศึกษาดูงานมาประยกุต์ใช้
ในการพัฒนาชมุชนของตนเอง

กองสวัสดิการ
สังคม
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

 5.เพือ่น าประสบการณ์ทีไ่ด้รับจาก
การศึกษาดูงานมาประยกุต์ใชใ้น
การพัฒนาชมุชนของตนเอง 6.เพือ่
สร้างความสามัคคีร่วมมือร่วมใจใน
การพัฒนาสถาบันครอบครัวอยา่ง
ยั่งยนื 7. เพือ่เป็นการสร้าง
เครือขา่ยคณะท างานศูนยพ์ัฒนา
ครอบครัวในชมุชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ 8.เพือ่ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนยก์ลาง
ในการพัฒนาสถาบันครอบครัวใน
ชมุชน 9.เพือ่ให้ครอบครัวได้ใชเ้วลา
ร่วมกนัอยา่งมีคุณภาพและเกดิ
แบบอยา่งทีดี่ต่อชมุชน 10.เพือ่ให้
ครอบครัวมีเวทีในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ได้วิเคราะห์สถาพปัญหาใน
ครอบครัวของตนเอง

6.เกดิความสามัคคีร่วมมือ ร่วม
ใจในการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวทีย่ั่งยนื 7.เกดิ
เครือขา่ยคณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชมุชนใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 8.
ชมุชนมีความต่ืนตัวในการ
ท างานด้านการส่งเสริม ความ
เขม้แขง็ของครอบครัว 9.
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ทีดี่ 
ได้พูดคุยแลกเปล่ียนความรู้
ระหว่างสมาชกิครอบครัว 10.
สมาชกิครอบครัวตระหนักถงึ
ความส าคัญของสถาบัน
ครอบครัว เขา้ใจหลักการ
ด าเนินชวีิตทีเ่หมาะสม รู้เท่า
ทันและเฝ้าระวังปัญหาของ
ครอบครัวทีอ่าจเกดิขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

11.เพือ่สร้างความรักความเขา้ใจ
และความสัมพันธ์ทีดี่ระหว่างสมาชกิ
ในครอบครัว 12.เพือ่ให้สมาชกิใน
ครอบครัวได้ตระหนักถงึ
ความส าคัญของสถาบันครอบครัว 
13.เพือ่เพิม่เติมความรู้ความเขา้ใจ
ในบทบาทหน้าทีข่องสมาชกิ
ครอบครัวและปลูกฝังวิธีการด าเนิน
ชวีิตทีดี่ 14.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
รับผิดชอบต่อสังคม ไม่กอ่ให้เกดิ
ปัญหากบัตนเอง ครอบครัว ชมุชน 
สังคมและมีส่วนร่วมในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา

11.สามารถสร้างความสัมพันธ์
ทีดี่ระหว่างสมาชกิในครอบครัว
 คือ เกดิความรัก ความเขา้ใจ
และความผูกพันระหว่าง พ่อ 
แม่ ลูก มีการส่ือสารทีดี่
ระหว่างสมาชกิในครอบครัว
และมีการใชห้ลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการด าเนิน
ชวีิตครอบครัว 12.ทุกคนใน
ครอบครัวได้รับการปลูกฝัง
จติส านึกทีดี่ ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของบทบาทหน้าที่
ของตนเองต่อบุคคลใน
ครอบครัว 13.เด็กและเยาวชน
มีภูมิคุ้มกนัในการป้องกนั
ปัญหาต่างๆ เชน่ ยาเสพติด 
โรคเอดส์ พฤติกรรมทางเพศ 
เป็นต้น สามารถน าความรู้ไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัวและชมุชน 14.เกดิ
แบบอยา่งทีดี่ของครอบครัว
และเป็นต้นแบบในชมุชน
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)
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21 สนับสนุนกลุ่มสตรีเพือ่
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

1.เพือ่ส่งเสริมให้สตรีและประชาชน
ในชมุชนเขา้ใจบทบาทและหน้าที่
ของตนเอง มีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการพัฒนาชมุชน 2.เพือ่
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชมุชนของของสตรีชมุชน
 3.เพือ่ส่งเสริมให้สตรีในชมุชนมี
การพัฒนาศักยภาพของตนเอง
สามารถท างานด้านการพัฒนาและ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในชมุชนได้ 4.
เพือ่ส่งเสริมให้สตรีและประชาชนใน
ชมุชนมีอาชพี/รายได้และความ
เป็นอยู่ทีดี่ขึ้น

ชมุชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 71 
ชมุชน

710,000      710,000      710,000      จ านวนชมุชน 1.สตรีและประชาชนในชมุชน
มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
การพัฒนาชมุชน 2.สตรีใน
ชมุชนมีความเขา้ใจและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชมุชน 3.สตรี
ในชมุชนเขา้ใจและตระหนักถงึ
บทบาทหน้าทีข่องตนเอง 4.
สตรีในชมุชนมีการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถ
การพัฒนาชมุชนตนเอง 5.สตรี
และประชาชนในชมุชนมี
สวัสดิการต่างๆ ทีม่ัน่คง มี
อาชพีมีรายได้ และความ
เป็นอยู่ทีดี่ขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม (เงิน
อดุหนุน)
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน
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22 รณรงค์ยติุความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี คนชรา และ
ครอบครัว

1.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชน ครอบครัว ชมุชน และ
องค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมชว่ยดูแล 
เฝ้าระวัง ป้องกนั และแกไ้ขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี คนชรา 
และครอบครัว 2. เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชน ผู้น ากลุ่มต่างๆ เชน่ 
คณะกรรมการ ชมุชน 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีชมุชน 
คณะท างานศูนยพ์ัฒนาครอบครัว
ในชมุชน มีความรู้ความเขา้ใจ มี
เจตคติทีเ่หมาะสมตระหนักในสิทธิ
เด็ก สตรี คนชรา และครอบครัว 
และมีทักษะในการแกไ้ขความ
ขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค์

1.ประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ 2.สตรีใน
ชมุชน ครอบครัว และ
สมาชกิครอบครัว เชน่ พ่อ 
แม่  ปู ่ยา่ ตา ยาย ลูก 
หลาน เป็นต้น 3.ผู้น ากลุ่ม
ต่างๆ เชน่ คณะกรรมการ
ชมุชนคณะกรรมการพัฒนา
สตรีชมุชน คณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชมุชน 
เป็นต้น จ านวน 250 คน

200,000      200,000      200,000      จ านวนคน 1.ประชาชน ครอบครัว ชมุชน
และองค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วม
ชว่ยดูแล เฝ้าระวัง ป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี คนชรา และ
ครอบครัว  2.ประชาชน ผู้น า
กลุ่มต่างๆ เชน่ คณะกรรมการ
ชมุชน คณะกรรมการพัฒนา
สตรีชมุชน คณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัว ในชมุชน มี
ความรู้ ความเขา้ใจมีเจตคติที่
เหมาะสม ตระหนักในสิทธิเด็ก
 สตรี คนชรา และครอบครัว 
และมีทักษะในการแกไ้ขความ
ขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค์
หลีกเล่ียงการเป็นผู้กระท า

กองสวัสดิการ
สังคม
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หลีกเล่ียงการเป็นผู้กระท าความ
รุนแรงและเป็นผู้ถกูกระท า 3.เพือ่
เป็นการรณรงค์ให้ประชาชน
ครอบครัว ชมุชน และองค์กร
ท้องถิ่น ตระหนังถงึความส าคัญต่อ
สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
 คนชรา และครอบครัวรวมถงึการ
ให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบปัญหา 
และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 4.เพือ่เป็น
การป้องกนัการกระท าความรุนแรง
ในครอบครัว ชมุชนและสังคม

ความรุนแรงและเป็น
ผู้ถกูกระท า 3.ประชาชน 
ครอบครัว ชมุชนและองค์กร
ท้องถิ่น ตระหนังถงึ
ความส าคัญต่อสถานการณ์
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
คนชราและครอบครัว รวมถงึ
การให้ความชว่ยเหลือผู้
ประสบปัญหา และกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง 4.ลดปัญหาการ
กระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว ชมุชน และสังคม

23 ประกวดชมุชนพัฒนาดีเด่น
และคัดเลือก
คณะกรรมการตัวอยา่ง

1.เพือ่เป็นการยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ
คณะกรรมการชมุชนทีเ่ป็นคนดีเป็น
แบบอยา่งทีดี่ และชมุชนทีม่ีการ
พัฒนาดีเด่น

ชมุชนทีไ่ด้รับการคัดเลือก 
จ านวน 10 ชมุชน 
คณะกรรมการชมุชน จ านวน
 284 คน

200,000 200,000 200,000 จ านวนคน 1.ชมุชนและคณะกรรมการ
ชมุชนมีความต่ืนตัว ตระหนัก
ถงึบทบาทหน้าทีข่องตนเอง
รวมถงึการมีส่วนร่วมในการ

กองสวัสดิการ
สังคม
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2.เพือ่เป็นการส่งเสริม สนับสนุน 
เชดิชคูนดี และชมุชนทีม่ีการพัฒนา
ดีเด่นทีไ่ด้รับการยกยอ่งให้เกดิ
ความภาคภูมิใจ และเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
 3.เพือ่เป็นการส่งเสริม กระตุ้น 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบและ
ร่วมการท างานของคณะกรรมการ
ชมุชนและประชาชนในชมุชนอยา่ง
เป็นองค์รวม 4.เพือ่เป็นต้นแบบและ
แบบอยา่งให้กบัชมุชนอื่นๆ ได้
ปฏิบัติตามสามารถขยายผลไปสู่
บุคคล องค์กรและชมุชนอื่นได้ เกดิ
เป็นความเขม้แขง็ของชมุชนอยา่ง
ยั่งยนื

พัฒนาชมุชนของตนเอง 2.
ชมุชนและคณะกรรมการ
ชมุชนทีไ่ด้รับการยกยอ่งเชดิชู
เกยีรติเกดิความภาคภูมิใจและ
เห็นความส าคัญของการเป็น
แบบอยา่งทีดี่ 3.
คณะกรรมการชมุชนและ
ประชาชนมีความต่ืนตัวทีจ่ะ
เขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วม
 รวมถงึมีความสามัคคี มี
จติส านึกต่อการพัฒนาชมุชน
ของตนเอง เกดิกระบวนการ
ส่งเสริมการท างานร่วมกนั 4.
ชมุชนมีการพัฒนาตนเองอยา่ง
ต่อเนือ่ง เพือ่เป็นแบบอยา่งทีดี่
เกดิเป็นความเขม้แขง็ของ
ชมุชนอยา่งยั่งยนื
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24 ส่งเสริม อบรม ความรู้
เกี่ยวกบัการพิทักษ์ความ
เสมอภาคและคุ้มครองสิทธิ
สตรีและครอบครัว และ
ศึกษาดูงาน

1.เพือ่เป็นการเสริมสร้างเจตคติและ
การยอมรับความเสมอภาคระหว่าง
หญิง ชาย และครอบครัว 2.เพือ่
เป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิม่
โอกาสทางเศรษฐกจิและสังคม 3.
เพือ่เป็นการส่งเสริมและป้องกนัการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของสตรี 4.เพือ่
เป็นการส่งเสริมและพัฒนา
กฎหมายและมาตรการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 5.เพือ่เป็นการ
รณรงค์ปรับกระบวนทัศน์และเจต
คติของคนในชมุชนสังคม ทีม่ีต่อ
บทบาทของสตรีและครอบครัว

1.ประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ 2.สตรีใน
ชมุชนครอบครัว และ
สมาชกิครอบครัว เชน่ พ่อ 
แม่ ปู ่ยา่ ตา ยาย ลูก หลาน
 เป็นต้น 3.ผู้น ากลุ่มต่างๆ 
เชน่ คณะกรรมการชมุชน 
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ชมุชน คณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชมุชน 
เป็นต้น จ านวน 250 คน

200,000      200,000      200,000      จ านวนคน 1.ประชาชนในชมุชน สตรีทุก
กลุ่มทุกวัย มีเจตคติและเกดิ
การยอมรับความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย และ
ครอบครัว 2.สตรีในชมุชน
ได้รับโอกาสมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
อยา่งเท่าเทียมเสมอภาค และ
ยติุธรรม 3.สตรีทุกระดับ ทุก
เพศ ทุกวัยและประชาชนทัว่ไป
 ได้รับความรู้และเกดิความ
เขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมายและ
มาตรการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน 4.เกดิการยอมรับใน
บทบาท หน้าที ่เกดิการพัฒนา
และมีศักยภาพในการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาสตรี
ได้อยา่งเต็มศักยภาพสามารถ
พึง่เองได้

กองสวัสดิการ
สังคม
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6.เพือ่ลดปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ชมุชน และสังคม 7.เพือ่
เป็นการเชดิชเูกยีรติให้แกส่ตรีทีม่ี
ความรู้ ความสามารถท า
คุณประโยชน์ให้แกช่มุชนและสังคม

5.ลดปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ชมุชน และสังคม 
6.สตรีทีม่ีความรู้ ความสามารถ
 ท าคุณประโยชน์ให้แกช่มุชน
และสังคม ได้รับการเชดิชู
เกยีรติและเป็นแบบอยา่งทีดี่
ต่อชมุชนและสังคม

25 สนับสนุนชมุชนเพือ่
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
และพัฒนาศักยภาพชมุชน
เขม้แขง็

1.เพือ่เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการพัฒนาชมุชนให้กบั
ประชาชน 2.เพือ่เสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 3.เพือ่ส่งเสริมให้ชมุชนมี
การพัฒนาศักยภาพในชมุชนของ
ตนเอง 4.เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน
ในชมุชนได้มีการแลกเปล่ียน
ความคิด และเสนอแนะ

ผู้เขา้ร่วมโครงการฯทัง้หมด 
71 ชมุชน

1,065,000    1,065,000    1,065,000    จ านวนชมุชน 1.ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมีความรู้ 
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการพัฒนา
ให้กบัประชาชน 2.ผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม 3.
ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมส่งเสริมให้
ชมุชนมีการพัฒนาศักยภาพใน
ชมุชนของตนเอง

กองสวัสดิการ
สังคม (เงิน
อดุหนุน)
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

ปัญหาต่าง ๆ ในชมุชนเพือ่น าเสนอ
เทศบาล 5.เพือ่ให้ประชาชนใน
ชมุชนมีจติส านึกในการสร้างความ
สามัคคีชว่ยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่
เอารัดเอาเปรียบ ไม่เบียดเบียนซ่ึง
กนัและกนั

4.ประชาชนในชมุชนได้มีการ 
แลกเปล่ียนความคิด 
เสนอแนะปัญหาต่าง ๆใน
ชมุชนเพือ่น าเสนอเทศบาล 5.
ประชาชนมีจติส านึกในการ
สร้างความสามัคคี ชว่ยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัไม่เอารัดเอเปรียบ
ไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

26 ส่งเสริม สนับสนุนอบรม 
การด าเนินกจิการหอพัก 
ภายในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

1.เพือ่จดัอบรมเจา้หน้าทีผู้่เกี่ยวขอ้ง
 2.เพือ่จดัอบรมผู้ประกอบการ
หอพัก ภายในเขตเทศบาลฯ 3.เพือ่
จดัท าฐานขอ้มูลผู้ประกอบการ
หอพัก ภายในเขตเทศบาลฯ 4.เพือ่
ควบคุมก ากบัดูแลกจิการด้านหอพัก
 ภายในเขตเทศบาลฯ 5.เพือ่
รายงานนายทะเบียนประจ าท้องที่

เจา้หน้าที่, ผู้ประกอบการ
ด้านหอพักและหอพัก 
ภายในเขต เทศบาลฯ 
จ านวน 150 หอพัก

500,000      500,000      500,000      จ านวนหอพัก 1.เจา้หน้าทีผู้่เกี่ยวขอ้งได้มีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การ
ท างานระหว่างหน่วยงานและ
มีการพัฒนางานทีดี่ขึ้น 2.
ผู้ประกอบการเกดิความรู้ความ
เขา้ใจตามพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ.2558 3.เกดิ
ฐานขอ้มูลผู้ประกอบการหอพัก
  ภายในเขตเทศบาลฯ 4.การ
ด าเนินกจิการหอพักภายในเขต
เทศบาลถกูต้องตรงตาม
ระเบียบหอพัก พ.ศ.2558 5.
นายทะเบียนประจ าท้องทีไ่ด้
รับทราบการด าเนินกจิการ
หอพักภายในเขตเทศบาลฯ 
อยา่งทัว่ถงึ
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

27 ส่งเสริม สนับสนุนการมี
ส่วนร่วม การจดักจิกรรม
ต่างๆ ของชมุชนในเขต
เทศบาล

เพือ่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชมุชนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชมุชนใน
การจดักจิกรรมต่างๆ ภายในชมุชน 
ให้เกดิความสามัคคีและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
อนัดีงามของไทย

ชมุชนในเขตเทศบาล 
จ านวน  71  ชมุชน

2,000,000    2,000,000    2,000,000    จ านวนชมุชน ประชาชนในชมุชนมีส่วนร่วม
ในกจิกรรมต่างๆ ภายในชมุชน
ท าให้เกดิความรัก ความ
สามัคคีและเป็นการสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมของไทยไว้

กองสวัสดิการ
สังคม (เงิน
อดุหนุน)

รวมงบประมาณ 24,675,000  24,675,000  24,675,000  
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตร์ดา้นสวสัดกิารสงัคมและชมุชน
    3.3 แนวทางจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 บ้านมัน่คง "โครงการสวรรค์
เมืองใหม่"

เพือ่แกไ้ขปัญหาทีอ่ยู่อาศัยแกค่น
จนในเขตเมือง

ปรับปรุงในทีดิ่นเดิม 300 
หลัง กอ่สร้างใหม่ 517 หลัง

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

ประชาชนเกดิความ
มัน่คงในชวีิต

ส านักการชา่ง

2 บ้านมัน่คงสหกรณ์
เคหสถานชนุชนรณชยั

เพือ่แกไ้ขปัญหาทีอ่ยู่อาศัยแกค่น
จนในเขตเมือง

กอ่สร้างใหม่ 51 หลัง 5,844,078 จ านวนบ้านที่
กอ่สร้าง

ประชาชนเกดิความ
มัน่คงในชวีิต

ส านักการชา่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

เทศบาลนครนครสวรรค์

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

พอช.

พอช.,ท้องถิ่น,
ประชาชนสมทบ

พอช.,ท้องถ่ิน,
ประชาชนสมทบ
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    3.3 แนวทางจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

3 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอาย ุอบรมสัมมนา 
และศึกษาดูงาน

1.เพือ่ให้ผู้สูงอายมุีคุณภาพชวีิตที่
ดีด้วยการด ารงชวีิตอยา่งมีคุณค่า
มีศักด์ิศรี พึง่พาตนเองได้ และมี
หลักประกนัทีม่ัน่คง 2.เพือ่สร้าง
จติส านึกให้สังคมไทยตระหนักถงึ
ผู้สูงอายใุนฐานะบุคคลทีม่ี
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและส่งเสริม
ให้คงคุณค่าไว้ให้นานทีสุ่ด 3.
เพือ่ให้ประชาชนตระหนักถงึการ
เตรียมความส าคัญของการ
เตรียมการ และมีการเตรียมความ
พร้อมเพือ่การเป็นผู้สูงอายทุีม่ี
คุณภาพ 4.เพือ่ให้ประชาชน 
ครอบครัว ชมุชนตระหนักและมี
ส่วนร่วมในภารกจิด้านผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายใุนชมุชนจ านวน 
500 คน

      2,000,000       2,000,000       2,000,000 จ านวนผู้สูงอายุ
ในชมุชนทีเ่ขา้
ร่วมโครงการ

1.ผู้สูงอายมุีคุณภาพ
ชวีิตทีดี่ด้วยการ
ด ารงชวีิตอยา่งมีคุณค่า 
มีศักด์ิศรี พึง่พาตนเอง
ได้ และมีหลักประกนัที่
มัน่คง 2.ประชาชนใน
สังคมมีจติส านึก และ
ตระหนักถงึให้นานทีสุ่ด
ผู้สูงอายใุนฐานะบุคคล
ทีม่ีประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและส่งเสริมให้
คงคุณค่าไว้ให้นานทีสุ่ด 
3.ประชาชนตระหนักถงึ
การเตรียมความส าคัญ
ของการเตรียมการ และ
มีการเตรียมความพร้อม
เพือ่การเป็นผู้สูงอายทุีม่ี
คุณภาพ 4.ประชาชน 
ครอบครัว ชมุชน 
ตระหนักและมีส่วนร่วม
ในภารกจิด้านผู้สูงอายุ

กองสวัสดิการ
สังคม
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    3.3 แนวทางจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

4 สงเคราะห์เบีย้ยงัชพีผู้ป่วย
เอดส์

1.เพือ่ชว่ยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ผู้ติด
เชื้อ และผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบต้อง
ทนทุกขท์รมานและประสบปัญหา
อยา่งมากในการด ารงชวีิตหรือตก
อยู่ในภาวะยากล าบากในการ
ด ารงชวีิต 2.เพือ่บรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ป่วยเอดส์ทีท่น
ทุกขท์รมานจากสภาพความ
เจบ็ป่วย 3.เพือ่บรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ป่วยเอดส์ ที่
ประสบปัญหาด้านการครองชพีไม่
มีเงินค่ารักษาพยาบาล 4.เพือ่ลด
ความกดดันทัง้ด้านอารมณ์และ
จติใจของผู้ป่วยเอดส์  ซ่ึงต้อง
เผชญิกบัการถกูกดีกนัรังเกยีจจาก
สังคมรอบด้าน

ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 65 คน         390,000         390,000         390,000 จ านวนคน 1.ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ติดเชื้อ 
และผู้ได้รับผลกระทบ
ต้องทนทุกขท์รมาน
และประสบปัญหาอยา่ง
มากในการด ารงชวีิต 
หรือตกอยู่ในภาวะ
ยากล าบากในการ
ด ารงชวีิตได้รับการ
ชว่ยเหลือ 2.สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ป่วยเอดส์ทีท่น
ทุกขท์รมานจากสภาพ
ความเจบ็ป่วย 3.
บรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ป่วยเอดส์ที่
ประสบปัญหาด้านการ
ครองชพี ไม่มีเงินค่า
รักษาพยาบาล 4.
สามารถลดความกดดัน
ทัง้ด้านอารมณ์และจติใจ
 ของผู้ป่วยเอดส์ซ่ึงต้อง
เผชญิกบัการถกูกดีกนั
รังเกยีจจากสังคมรอบ
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    3.3 แนวทางจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

5 สร้างหลักประกนัด้านราย
ได้แกผู้่สูงอายุ

1.เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการสร้างหลักประกนัด้าน
รายได้ฯ 2.เพือ่สร้างหลักประกนั
ด้านรายได้แกผู้่สูงอายุ

ผู้สูงอายภุายในเขตเทศบาลฯ     78,000,000     80,000,000     85,000,000 จ านวนคน ผู้สูงอายมุีหลักประกนั
ด้านรายได้

กองสวัสดิการ
สังคม(เงิน
อดุหนุนฯ)

6 สนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่
คนพิการหรือทุพพลภาพ

1.เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกค่น
พิการหรือทุพพลภาพ 2.เพือ่
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แกค่นพิการหรือทุพพลภาพ

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ภายในเขตเทศบาลฯ

    10,800,000     12,000,000     13,000,000 จ านวนคน ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ได้รับสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการ
สังคม(เงิน
อดุหนุนฯ)

7 ชว่ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 1.เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนใน
ด้านต่างๆ  ของประชาชนที่
ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ 2.เพือ่ฟืน้ฟู
สถานภาพทางสังคม แกป่ระชาชน
 ทีป่ระสบภัยพิบัติ เชน่การ
ให้บริการด้าน

ประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ทีป่ระสบ
ภัยพิบัติ

      1,500,000       1,500,000       1,500,000 จ านวน
ประชาชนที่
ประสบภัยพิบัติ
ได้รับความ
ชว่ยเหลือ เพือ่
บรรเทาความ
เดือดร้อน

1.สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนในด้านต่างๆ 
ของประชาชนทีป่ระสบ
ภัยพิบัติ ในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ 2.
สามารถฟืน้ฟู
สถานภาพทางสังคม 
แกป่ระชาชนทีป่ระสบ
ภัยพิบัติ เชน่ การ
ให้บริการ

กองสวัสดิการ
สังคม
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    3.3 แนวทางจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

ขอ้มูลขา่วสารความรู้ และ
ค าปรึกษาต่างๆ ให้สามารถ
ชว่ยเหลือตนเองได้ และด าเนิน
ชวีิตได้อยา่งปกติ 3.เพือ่ฟืน้ฟูทีอ่ยู่
อาศัย แกป่ระชาชนทีป่ระสบภัย
พิบัติ ตามระเบียบทีท่างราชการ
ก าหนด

ด้านขอ้มูลขา่วสาร 
ความรู้ และค าปรึกษา
ต่างๆ ให้สามารถ
ชว่ยเหลือตนเองได้ 
และด าเนินชวีิตได้อยา่ง
ปกติ 3.สามารถฟืน้ฟูที่
อยู่อาศัย แกป่ระชาชน
ทีป่ระสบภัยพิบัติ ตาม
ระเบียบทีท่างราชการ
ก าหนด
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    3.3 แนวทางจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

8 จดัสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมปลอดภัยส าหรับ
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส

1.เพือ่เป็นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ให้ดีขึ้น 2.เพือ่เป็นการจดั
สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมและ
ปลอดภัยแกผู้่สูงอาย ุผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 3.เพือ่ลดภาวะ
ทุพพลภาพของผู้สูงอาย ุคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส 4.เพือ่เป็นการ
เพิม่เความสามารถในการพึง่พา
ตนเองของผู้สูงอายผูุ้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ในชมุชนเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

        300,000         300,000         300,000 จ านวนคน 1.ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพ
ชวีิตทีดี่ขึ้น 2.ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส มี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและปลอดภัย
ในการด าเนินชวีิต 3.
ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสมีสภาวะ
เส่ียงในการทุพพลภาพ
ลดน้อยลง 4.ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
สามารถพึง่พาตนเองได้
มากขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม
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    3.3 แนวทางจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

9 ส่งเสริม สนับสนุน อบรม
คณะกรรมการ เจา้หน้าที ่
สมาชกิ งานด้านฌาปนกจิ
สงเคราะห์

1.เพือ่จดัอบรม สัมมนา เจา้หน้าที่
 คณะกรรมการฯ และสมาชกิ
ฌาปนกจิสงเคราะห์ 2.เพือ่
สนับสนุนการด าเนินงานด้าน
ฌาปนกจิสงเคราะห์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.เพือ่
แลกเปล่ียนทัศนคติและ
ประสบการณ์ท างานระหว่าง
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์แต่ละ
สมาคม 4.เพือ่เป็นขวัญและ
ก าลังใจต่อครอบครัวผู้เสียชวีิตที่
ยากไร้อนาถา5.เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ย
ชว่ยเหลืองานฌาปนกจิศพผู้
ยากไร้อนาถา

1.คณะกรรมการฯ 
เจา้หน้าทีแ่ละสมาชกิ
ฌาปนกจิสงเคราะห์ 2.
ครอบครัวผู้เสียชวีิตในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ ที่
ยากไร้อนาถา

        200,000         200,000         200,000 จ านวนคน 1.คณะกรรมการฯ 
เจา้หน้าทีแ่ละสมาชกิ
ฌาปนกจิสงเคราะห์มี
ความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัพระราชบัญญัติ
การฌาปนกจิสงเคราะห์
 พ.ศ.2545 กฎกระทรวง
 ระเบียบและประกาศที่
เกี่ยวขอ้ง และการเงิน 
และการจดัท าบัญชขีอง
สมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะห์ 2.การ
ด าเนินงานของสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห์มี
ความถกูต้องและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม
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    3.3 แนวทางจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

3.เกดิความสามัคคี
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์การการ
ท างานของแต่ละ
สมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะห์4.ครอบครัว
ผู้เสียชวีิตทีย่ากไร้
อนาถามีขวัญและ
ก าลังใจ 5.ชว่ยบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ครอบครัวผู้เสียชวีิตที่
ยากไร้อนาถา

กองสวัสดิการ
สังคม
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    3.3 แนวทางจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

10 แกไ้ขปัญหาความยากจน 1.เพือ่ให้ครัวเรือนทีป่ระสบปัญหา
ความยากจนได้ยกระดับคุณภาพ
ชวีิตทีดี่ ร่มเยน็เป็นสุข 2.เพือ่ให้
ครัวเรือนทีป่ระสบปัญหาความ
ยากจนได้ประกอบอาชพีที่
เหมาะสม มีรายได้ทีสู่งขึ้น 3.
เพือ่ให้ครัวเรือนทีข่าดแคลนการ
ประกอบอาชพีได้มีอาชพีกอ่ให้เกดิ
รายได้แกต่นเองและครัวเรือน

1.ครัวเรือนทีป่ระสบปัญหา
ความยากจนในชมุชนเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์
2.ครัวเรือนทีม่ีรายได้ต่ ากว่า
 เกณฑ์ จปฐ

500,000 500,000 500,000 จ านวนคน 1.ระดับคุณภาพชวีิต
ของครัวเรือนทีย่ากจน
ได้มีอาชพีและระดับ
คุณภาพชวีิตทีดี่ขึ้น
2.ได้เกดิอาชพีและ
รายได้เพิม่ขึ้นส าหรับ
ครัวเรือนทีย่ากจน
3.เกดิอาชพีหลักและ
อาชพีเสริมเพิม่รายได้
ในการด าเนินชวีิต
ตนเองและครอบครัว

กองสวัสดิการ
สังคม
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    3.3 แนวทางจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

11 สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ไร้ทีพ่ึง่ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

1.เพือ่ชว่ยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส เชน่ 
คนพิการ ผู้สูงอาย ุผู้เจบ็ป่วย
เร้ือรังผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ทีช่ว่ยเหลือ
ตนเองไม่ได้และถกูทอดทิง้ ผู้พ้น
โทษบุคคลทีม่ีรายได้ไม่เพียงพอต่อ
การด ารงชวีิต รวมถงึครอบครัว
ยากจนทีป่ระสบปัญหาซ้ าซ้อน 
เชน่ ผู้สูงอายทุีม่ีลักษณะความ
พิการได้รับความชว่ยเหลือที่
เหมาะสม 2.เพือ่เป็นการ
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการ
สงเคราะห์และได้รับการพัฒนา
คุณภาพชวีิตทีเ่หมาะสม 3.เพือ่
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนและ
ความต้องการของผู้ด้อยโอกาสซ่ึง
ประสบความทุกขย์าก โดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

 500,000  500,000  500,000 จ านวนคน 1.ผู้ด้อยโอกาส เชน่ คน
พิการ ผู้สูงอาย ุผู้
เจบ็ป่วยเร้ือรัง ผู้ติดเชื้อ
 HIV ผู้ทีช่ว่ยเหลือ 
ตนเองไม่ได้ และถกู
ทอดทิง้ ผู้พ้นโทษ 
บุคคลทีม่ีรายได้ไม่
เพียงพอต่อการ
ด ารงชวีิต รวมถงึ 
ครอบครัวยากจนที่
ประสบปัญหาซ้ าซ้อน 
เชน่ ผู้สูงอายทุีม่ี
ลักษณะความพิการ 
ได้รับความชว่ยเหลือที่
เหมาะสม 2.
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
สงเคราะห์และได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ทีเ่หมาะสม

กองสวัสดิการ
สังคม
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    3.3 แนวทางจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

4.เพือ่พัฒนาศักยภาพ
ผู้ด้อยโอกาสห้เกดิความมัน่คงใน
การด ารงชวีิตอยา่งมีศักด์ิศรี

3.ผู้ด้อยโอกาสซ่ึงประสบ
ความทุกขย์าก ได้รับการ
แกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนและความ
ต้องการโดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
4.ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสสามารถ
พึ่งพาตนเองได้มากขึน้

รวมงบประมาณ 167,034,078  164,390,000  103,390,000  
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรทีส่มดลุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 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 ้าและทางเท้า 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

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

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

2 จดัซื อทีดิ่นบริเวณถนนอมัริ
นทร์ชว่งเชื่อมต่อถนนเดิม
กบัถนนผังเมืองสาย ข.2 
ขา้งโรงเรียนนวมินทราชทูิศ
 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 นทีม่ีการคมนาคมที่
ดีได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ส้านักการชา่ง

3 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนนอมั
รินทร์ชว่งเชื่อมต่อถนนเดิม
กบัถนนผังเมืองสาย ข.2 
ขา้งโรงเรียนนวมินทราชทูิศ
 มัชณิม

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่ง และ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

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

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

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดีได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ส้านักการชา่ง

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

4 กอ่สร้างระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
สหกรณ์เคหะสถานสวรรค์
เมืองใหม่

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 9 เมตร ยาว 715 เมตร พร้อม
ท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนย ์0.40 
เมตร ปักเสาพาดสายระบบไฟฟ้าแสง
สว่างและขยายเขตประปาภายใน
สหกรณ์เคหะสถานสวรรค์เมืองใหม่  
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

15,000,000    5,000,000      5,000,000      จ้านวนถนน
พร้อมท่อระบาย
น ้าและระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง
,ประปา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม

ส้านักการชา่ง

5 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล (เสนอ
โดยชมุชนในเขตเทศบาล)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ปักเสาพาดสายติดตั งโคมไฟถนน
ภายในเขตเทศบาล

      1,200,000       1,200,000       1,200,000 จ้านวนไฟฟ้า
สาธารณะ

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย 
จากเหตุร้ายและ
สะดวกในการสัญจร

ส้านักการชา่ง

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

เพือ่ปรับปรุงถนนทางเขา้
ศูนยฝั์งกลบขยะมูลฝอยฯ

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 610 เมตร 
หรือพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 4,345 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      3,100,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

มีถนนทางเขา้ศูนยฝั์ง
กลบขยะมูลฝอยทีดี่

ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส้านักการชา่ง

135



136
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

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

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและมี
ระบบระบายน ้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

8 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
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม

ส้านักการชา่ง

9 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
สะดวกปลอดภัย จาก
เหตุร้ายและสะดวก
ในการสัญจร

ส้านักการชา่ง

10 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 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

11 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 
หรือพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 2,300 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

1,610,000      จ้านวนผิวจราจร 
ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่ง

ส้าน้าการชา่ง

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

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

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

13 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 
หรือพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 4,050 ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างขา้งละ 1.50 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      7,300,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมไหล่ทาง
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

14 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนพรหมนิมิตร พร้อม
กอ่สร้างเกาะกลางถนนทาง
เท้า ท่อระบายน ้า และ
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 19,370 เมตร 
พร้อมกอ่สร้างท่อระบายน ้าทางเท้า
และเกาะกลางตามแนวถนนยาว 
2,768 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

25,000,000        25,000,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร
คอนกรีต พร้อม
เกาะกลางถนน
ทางเท้าท่อ
ระบายน ้าและ
ระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

15 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 ้าขนาดเส้น
ผ่าศูนย ์กลาง 0.40 เมตร รวมระบบ
ประปา และระบบไฟฟ้าในชมุชน

      1,500,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้ารวม
ระบบประปา
และระบบไฟฟ้า
ชมุชน

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

16 ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมดวง
โคมถนนเทพนิมิตร (ตัด
ใหม่)  (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

เสาไฟฟ้าชนิดโคมเด่ียว ดวงโคมชนิด 
LED จ้านวน 20 ชดุ ถนนเทพนิมิตร 
(ตัดใหม่) ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

        840,000 จ้านวนเสาไฟฟ้า ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดิน
ทางและลดปัญหา
อบุัติเหตุ

ส้านักการชา่ง

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

17 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 พร้อม
ท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม

ส้านัการชา่ง

18 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ซอย
โกสีย ์8 (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 95.00 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

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

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีก่ารคมนาคมทีดี่
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

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

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การจราจร การขนส่งและมี
ระบบระบายน ้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
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

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

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย ใน
การเดินทาง 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

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

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย ใน
การจราจร การขนส่ง และ
มีระบบระบายน ้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
สะดวก
ในการสัญจร การ
ขนส่งและการ
คมนาคม

ส้านักการชา่ง

22 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 พร้อม
ท่อระบายน ้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

23 ติดตั งป้ายหยดุรถโดยสาร
ประจ้าทาง (เสนอโดย
สโมสรโรตาร่ีส่ีแคว)

เพือ่แสดงจดุหยดุรถโดยสาร
เป็นการป้องกนัและลด
ปัญหาอบุัติเหตุ

ป้ายหยดุรถโดยสารประจ้าทางตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        600,000 จ้านวนป้ายหยดุ
รถโดยสาร
ประจ้าทาง

ปัญหาอบุัติเหตุลดลง ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

24 ติดตั งทีจ่อดจกัรยาน เพือ่รองรับสนับสนุน
ส่งเสริมพัฒนาเมืองจกัรยาน

ทีจ่อดรถจกัรยานรองรับจกัรยาน
จ้านวน 2,000 คัน

      2,500,000 จ้านวนทีจ่อด
รถจกัรยาน

ได้ต้าแหน่งและที่
จอดจกัรยานที่
เหมาะสมและมีผู้ใช้
จกัรยานมากขึ น

ส้านักการชา่ง

25 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 
หรือพื นทีใ่ม่น้อยกว่า 33,600  ตาราง
เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

    22,000,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่ง

ส้านักการชา่ง

26 ปรับปรุงทางเท้าและ
ซ่อมแซมผิวจราจรถนนไกร
ลาศ (เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

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

      7,400,000 จ้านวนทางเท้า
และผิวจราจร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และขนส่งปลอดภัย

ส้านักการชา่ง

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

เพือ่เปิดพื นทีแ่ละรองรับ
การขยายตัวของชมุชน
และปริมาณการจราจรใน
อนาคต

ผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 0.20 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 เมตร ทางเท้า
และโคมไฟถนนเขตทาง กว้างรวม 16
 เมตร ยาว 2,450 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

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

ประชาชนมีทางเลือก
เส้น
ทางนี ใชใ้น การสัญจร
เพิม่ขึ น ลดอบุัติเหตุที่
อาจเกดิขึ น ตาม
แนวทางแยกสายหลัก
เดิม

ส้านักการชา่ง
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

28 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

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

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย ใน
การเดินทาง 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

30 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  
หรือพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 7,200 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านักการชา่ง
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143
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

31 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 
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านักการชา่ง

32 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

33 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

34 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนโกสียจ์ากวัด
นครสวรรค์ถงึแยกถนน
สวรรค์วิถ ี33 (เสนอจากค้า
ร้องของประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 5-12 เมตร ยาว 174 เมตร 
หรือ พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 2,000 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      1,600,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านักการชา่ง

143



144
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

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

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและมี
ระบบระบายน ้าทีดี่

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

      8,500,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อม
ท่อระบายน ้า

ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับการ
คมนาคมทีส่ะดวก ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

36 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 
หรือพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 10,020 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ในการสัญจร การ
ขนส่งและการ
คมนาคม

ส้านักการชา่ง

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

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย ใน
การเดินทาง การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.00-7.00 เมตร ยาว 611 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

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

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

38 กอ่สร้างโครงขา่ยเส้นทาง
จกัรยานน้าร่องบนถนนริม
เขื่อน

เพือ่รองรับสนับสนุน
ส่งเสริมพัฒนาเมืองจกัรยาน

เส้นทางจกัรยานทีไ่ด้มาตรฐานใน
เมืองเป็นโครงการน้าร่อง

        500,000 จ้านวนเส้นทาง ได้เส้นทางจกัรยานที่
ได้มาตรฐานและ
คุณภาพ และมีผู้ใช้
จกัรยานมากขึ น

ส้านักการชา่ง
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145
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

39 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 
ยาว 792 เมตร หรือพื นทีไ่ม่น้อยกว่า
 5,544 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

14,000,000    จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

40 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

41 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 ขนาด
เส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

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

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

42 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าแยก
ถนนจกัรวาลบริเวณซอย
ขา้งบ้านเลขที ่83/126 ถงึ
ขา้งบ้านเลขที ่103/1

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
 การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 241 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

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

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว

ส้านักการชา่ง

145



146
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

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

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด หนา 0.15 
เมตรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลน รายละเอยีดของเทศบาล

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

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว

ส้านักการชา่ง

44 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 ยาว 400  เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง  0.80 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

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

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

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

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด หนา 0.15 
เมตรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตาม
แบบแปลน รายละเอยีดของเทศบาล

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

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง
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147
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

46 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 ยาว 590.00 เมตร
 พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      5,036,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

47 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 ยาว 121.00 เมตร
 พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        945,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

48 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 ยาว 310.00 เมตร
 พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      2,420,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง
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148
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

49 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 ยาว 160.00 เมตร
 พร้อมระบบระบายน ้า ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,720,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

50 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 ยาว 555.00 เมตร
 พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      5,300,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

51 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 ยาว 370.00 เมตร
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      3,120,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง
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149
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

52 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน ้า ชมุชน
ถาวรพัฒนาถนนซอยแยก
ถนนสาธารณะขา้ง
บ้านเลขที ่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 218.00
 เมตร พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,330,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

53 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 ยาว 135.00 เมตร
 พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        900,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

54 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
ซอยแยกถนนอมัรินทร์วิถี
ขา้งบ้านเลขที ่377/95

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร
 พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        770,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง
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150
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

55 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 - 9.00 เมตร ยาว 260 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      2,286,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

56 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 ยาว 320.00 เมตร
 พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 และ 1.00 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      3,260,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

57 กอ่สร้างผิวจราจรล ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน ้าซอยรวม
ใจพัฒนา 8

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร
 พร้อมท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

1,030,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง
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151
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

58 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 
245.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร  
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      2,100,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

59 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 
64.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

490,000        จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

60 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 470.00
 เมตร พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง0.40 เมตร  ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

3,800,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

61 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 ยาว 120.00 เมตร
 พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        750,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

62 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 ยาว 215.00 เมตร
พร้อมท่อระบายน ้าเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

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

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

63 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอย
โกสีย ์38/2

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่ง และ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร
 พร้อมท่อระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        820,000 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 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

64 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าแยก
ถนนไกรลาสขา้งสาธิตราช
ภัฏถงึถนนก้าลังพล

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร
และขนส่งรองรับการ
เติบโตของชมุชน

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,008 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดเทศบาล

    17,500,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

65 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าบริเวณ
ซอยธรรมวิถ ี3/1

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและมี
ระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 108 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่ง ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

66 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าแยก
ทางหลวงหมายเลข 1182 
(นครสวรรค์บ้านแกง่) ขา้ง
บ้านเลขที ่48/12

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 93 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        650,000 จ้านวนผิวจราจร 
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 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

67 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าชมุชน
สุนันทา ซอย 3/1

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3 เมตร ยาว 112 เมตร พร้อม
ท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        765,000 จ้านวนผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

68 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
เชื่อมระหว่างสะพาน
นิมมานนรดีกบัสะพานขา้ม
แม่น ้าน่าน

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 11 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 2 
เมตร ยาวประมาณ 488 เมตร พร้อม
โคมไฟถนนชนิดกิ่งเดียว ดวงโคมชนิด
 LED ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      4,600,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

69 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าชมุชน
ซอนตะวันซอย 6

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร พร้อม
ท่อระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,600,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

154



155
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

70 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมระบบระบายน ้าและ
รวบรวมน ้าเสีย ถนนหลัง
คันป้องกนัน ้าท่วมจาก
บริเวณสุดเขตเทศบาลถงึ
บริเวณสะพานป้อมหนึง่

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 9.00 เมตร ทางเท้า,โคมไฟถนน
 พร้อมระบบระบายน ้าและรวบรวม
น ้าเสีย ยาวประมาณ 4,500 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

  150,000,000 จ้านวนผิวจราจร 
ค.ส.ล.

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

71 ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมดวง
โคมถนนสาธารณะ
ประโยชน์แยกทางหลวง
หมายเลข 1182 (โค้งตาเพ้ง)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าชนิด
โคมเดียว ดวงโคม LED จ้านวน 11 
ชดุ ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        370,000 จ้านวนโคมไฟฟ้า ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านักการชา่ง

72 ถนนผังเมืองรวมสาย 116 
ต่อถนนมหาเทพจากไกร
ลาศถงึถนนก้าลังพล

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 14 เมตร พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
 กว้างขา้งละ 3 เมตร ท่อระบายน ้า 
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.30 
เมตร โคมไฟถนน ยาวรวม 1,088 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

30,000,000    จ้านวนผิวจราจร
พร้อมทางเท้า

ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านักการชา่ง

155



156
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

73 กอ่สร้าง ผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ถนน
ขา้งรั วโรงปรับปรุงคุณภาพ
น ้าจากแยกถนนเจา้ส่ีพระ
ยาถงึซอยโกสีย ์33

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.60 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,160,000 จ้านวนผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านักการชา่ง

74 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอย
เชื่อมระหว่างซอยเทียนตู๋
กบัซอยสวรรค์วิถ ี32

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 153 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      2,050,000 จ้านวนผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านักการชา่ง

75 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอย
ขา้งหมูบ่้านฟ้าใหม่

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 144 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        870,000 จ้านวนผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

76 ติดตั งสัญญาณไฟเตือน
และทาสีตีเส้นจราจร 
บริเวณแยกขา้งศาล
อทุธรณ์ภาค 6 (ถนนไกร
ลาศ)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจรการขนส่งทีดี่

สัญญาณไฟเตือน จ้านวน 4 ชดุ 
พร้อมงานทาสีตีเส้นจราจร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาล

        200,000 จ้านวนสัญญาณ
ไฟเตือนและสี
เส้นจราจร

ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การจราจรการขนส่ง

ส้านักการชา่ง

รวมงบประมาณ 200,909,000  480,150,000  94,520,000    
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่2 การสง่เสริมการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมและธรรมชาติ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่2 การสง่เสริมการลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเทีย่ว
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนว
ถนนรอบเกาะญวน

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม ปลูกไม้ยนืต้นและปรับปรุงภูมิทัศน์
ตามแนวถนนรอบเกาะญวนจ านวน
ไม่น้อยกว่า 400 ต้น

      1,000,000 จ านวนต้นไม้ยนื
ต้น

พืน้ทีเ่กาะญวนและ
ประชาชนจะได้รับ
การพัฒนา มีคุณภาพ
ชวีิตทีดี่ขึ้น

ส านักการชา่ง

2 พัฒนาสวนสาธารณะสู่
มาตรฐานสวนสาธารณะ
เพือ่การออกก าลังกาย

เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนมีสถานทีอ่อก
ก าลังกายทีม่ีมาตรฐาน

พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ
อทุยานสวรรค์ให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์สวนสาธารณะ เพือ่การออก
ก าลังกาย

        500,000 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ของสวนสาธารณะ

มีสวนสาธารณะเพือ่
การออกก าลังกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ส านักการชา่ง
ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กองวิชาการฯ

3 กอ่สร้างลานเจา้แม่กวนอมิ
บริเวณอาคารสัญลักษณ์
ต้นแม่น้ าเจา้พระยา

เพือ่รองรับการพัฒนาต้น
แม่น้ าเจา้พระยาให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่ว
ระดับประเทศถงึระดับ
นานาชาติ

ลานองค์เจา้แม่กวนอมิและสาวกและ
ส่วนประกอบ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบเชื่อมต่อกบัพืน้ทีอ่าคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ าเจา้พระยา ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดเทศบาล

    50,000,000 จ านวนลานเจา้
แม่กวนอมิและ
สาวก

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พืน้ทีม่ีส่ิงยดึเหนีย่ว
จติใจและมีทีพ่ักผ่อน
หยอ่นใจมากขึ้น

ส านักการชา่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

4 จดัซ้ืออปุกรณ์สนามเด็กเล่น
 กระท่อมไม้ พาเพลิน

เพือ่ส่งเสริมและกระตุ้น
พัฒนาการทางร่างกาย 
กล้ามเนือ้ จติใจ และสมอง
ของเด็ก

ชดุอปุกรณ์สนามเด็กเล่น กระท่อมไม้
พาเพลิน

      4,900,000 จ านวนเพิม่ขึ้น
ของอปุกรณ์
สนามเด็กเล่น

มีอปุกรณ์สนามเด็ก
เล่น กระท่อมไม้ พา
เพลิน

ส่วนการโยธา 
ส านักการชา่ง

5 ปรับปรุงเกาะกลางถนน
ทางร่วมระหว่าง ถนน
อรรถกวีและมาตุลี (หน้า
ส านักงาน เทศบาลฯ)

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม
และให้มีสถานทีจ่ดักจิกรรม

ปรับปรุงลานดนตรีจดัท าทางเท้า
ภายในสวนร้ัว ปรับปรุงสวนหยอ่ม
ติดต้ังระบบสปริงเกอร์และไฟฟ้าแสง
สว่าง จ านวน 1 แห่ง ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      2,500,000 จ านวนลาน
ดนตรีทางเท้า
ภายในสวน
หยอ่ม

เกดิความสวยงาม
ตระการตาสร้าง
ความประทับใจแกผู้่
เยี่ยมชม

ส านักการชา่ง

6 ปรับปรุงเกาะกลางอทุยาน
สวรรค์
(เสนอโดยชมุชนหน้า
อทุยานฯ)

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเกาะกลาง 
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

    25,000,000 จ านวนถนน
พร้อมทีจ่อดรถ
และอาคารเรือน
ร่มไม้

เกดิความสวยงาม
ตระการตา สร้าง
ความประทับใจ แกผู้่
มาเยี่ยมชม

ส านักการชา่ง

7 จดัท าป้ายสถานที่
ท่องเทีย่วพร้อมประวัติ 
(เสนอโดยชมุชนตลาดลาว 
ชมรมเขากบ หอการค้า
จงัหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนนครสวรรค์)

เพือ่บอกถงึความเป็นมา
ของสถานทีท่่องเทีย่วในเขต
เทศบาล

ป้ายชื่อสถานทีท่่องเทีย่วพร้อมประวัติ
  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 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

8 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

9 กอ่สร้างอาคารเรือนร่มไม้ 1
 หลัง

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

เกดิความสวยงาม
ตระการตาสร้าง
ความประทับใจ แกผู้่
เยี่ยมชม

ส านักการชา่ง

10 พัฒนาพืน้ทีแ่ละรูปแบบ
การด ารงชวีิตของคนบ้าน
เกาะญวนตามโครงการปิด
ทองหลังพระ

เพือ่พัฒนาพืน้ทีเ่กาะญวน 
และคุณภาพชวีิตของคน
บ้านเกาะญวน

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

    30,000,000 จ านวน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล่น

พืน้ทีเ่กาะญวนและ
ประชาชนจะได้รับ
การพัฒนา มีคุณภาพ
ชวีิตทีดี่ขึ้น

ส านักการชา่ง
ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กองวิชาการฯ
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    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

11 พัฒนาพืน้ทีเ่ฉพาะบริเวณ
หนองผักตบ (เสนอโดย
ชมุชนหนองผักตบ)

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม
และป้องกนัการบุกรุกที่
สาธารณะในเชงิรุก

กอ่สร้างศาลาลอยน้ า ศาลาทางเดิน
รอบสระน้ า และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
โดยรอบ ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

    10,000,000 จ านวนศาลา
ลอยฟ้าศาลา
ทางเดินรอบสระ
น้ า

ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยใน
พืน้ทีม่ีทีใ่ชใ้นการ
พักผ่อนเพิม่รายได้
จากการท่องเทีย่ว

ส านักการชา่ง

12 พัฒนาพืน้ทีเ่พือ่
สวนสาธารณะและ
กจิกรรมสันทนาการ หนอง
หัวสวน และหนองปลายไร่ 
(พืน้ทีเ่ฉพาะเกาะยม)

เพือ่รองรับการพัฒนาต้น
แม่น้ าเจา้พระยาให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่ว
ระดับประเทศถงึระดับ
นานาชาติ

ปรับปรุงพืน้ที ่กอ่สร้างสาธารณะ
อาคารกฬีากลางแจง้ และอาคารกฬีา
ในร่มในพืน้ที ่นสล.หนองหัวสวนและ
หนองปลายไร่ ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    40,000,000     40,000,000 จ านวนอาคาร
กฬีากลางแจง้
และอาคาร
กฬีาในร่ม

ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยใน
พืน้ทีม่ีทีใ่ชใ้นการ
พักผ่อนเพิม่รายได้
จากการท่องเทีย่ว

ส านักการชา่ง

13 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ภายในอทุยานสวรรค์

เพือ่ให้ประชาชนมีเส้นทาง
ส าหรับเดินและเป็น
เส้นทางจกัรยานภายใน
สวนสาธารณะ

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5
 ซม. พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 26,017 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

    15,000,000 จ านวนความยาว
ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก
คอนกรีต

ประชาชนมีทีพ่ักผ่อน
หยอ่นใจ
และมีความปลอดภัย
ในการออกก าลังกาย
 ภายในอทุยานสวรรค์

ส านักการชา่ง

14 กอ่สร้างมังกรพ่นน้ าภายใน
อทุยานสวรรค์

เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว
และสวนสาธารณะ

มังกรพ่นน้ า จ านวน 4 ตัว ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      4,000,000 จ านวนมังกรพ่น
น้ า

เกดิความสวยงาม 
สร้างความประทับใจ
แกผู้่มาเยี่ยมชม

ส านักการชา่ง

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
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    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

15 ซ่อมแซมตัวมังกรและลาน
ภายในอทุยานสวรรค์

เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว
และสวนสาธารณะ

ซ่อมแซมตัวมังกรและลาน 
จ านวน 1 งาน ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

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

เกดิความสวยงาม 
สร้างความประทับใจ
แกผู้่มาเยี่ยมชม

ส านักการชา่ง

16 ขดุลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ตามแนวร่องน้ า
เกาะญวณกบัถนนเจา้ส่ี
พระยา

เพือ่ควบคุมระดับน้ าในร่อง
น้ าเกาะญวณให้อยู่ใน
ระดับทีเ่หมาะสม พัฒนา
ร่องน้ าเกาะญวณ ให้เป็น
ตลาดน้ าและทีพ่ักผ่อน
หยอ่นใจ

กอ่สร้างสะพานขา้มคลองทีร่ะดับ
ถนนรอบเกาะกบัทางเท้าริมเขื่อน
ถนนเจา้ส่ีพระยา จ านวน 1 แห่ง 
ปรับปรุงเชงิลาดและภูมิทัศน์ 
เชื่อมต่อส่วนงานต่างๆ ,ปรับปรุงทาง
เท้าและผนังก าแพงกนัดินคลองฝ่ัง
ถนนเจา้ส่ีพระยาติดต้ังโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างตามแนวร่องน้ าทัง้สองฝ่ังและ
ติดต้ังน้ าพุในร่องน้ า ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    25,000,000     15,000,000 จ านวนทางเดิน
เท้าบันไดขึ้นลง
และสะพานขา้ม
คลอง

พัฒนาพืน้ทีแ่นวร่อง
น้ าเกาะญวณกบัถนน
เจา้ส่ีพระยาให้เป็นที่
พักผ่อนหยอ่นใจและ
เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว
ของเมือง

ส านักการชา่ง

17 ปรับปรุงพืน้ลานกฬีา
อทุยานสวรรค์ (สนาม
ตะกร้อลอดห่วง)

เพือ่อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนทีเ่ขา้มาออก
ก าลังกายภายในอทุยาน
สวรรค์ ได้มีสถานทีท่ีไ่ด้
มาตรฐาน

พืน้ลานกฬีา พืน้ที ่397 ตรม. โดยท า
การปรับปรุงระดับปูนทราย และปู
ยางสังเคราะห์โพลียริูเทนชนิด
ภายนอก ความหนา 4 มม. ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล 
(ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพ
เมือง)

      1,200,000 จ านวนสนาม
ตะกร้อลอดห่วง

ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายทีไ่ด้
มาตรฐาน มีความพึง
พอใจการใชส้ถานที่
และส่งเสริมให้หันมา
ออกก าลังกายมากขึ้น

ส านักการชา่ง
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    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

18 ปรับปรุงพืน้ลานกฬีา
อทุยานสวรรค์ (ลานเต้น
ลีลาศ)

เพือ่อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนทีเ่ขา้มาออก
ก าลังกายภายในอทุยาน
สวรรค์ ได้มีสถานทีท่ีไ่ด้
มาตรฐาน

พืน้ลานกฬีา พืน้ที ่240 ตรม. โดยท า
การปรับปรุงระดับปูนทรายและปูยาง
สังเคราะห์โพลียริูเทนชนิดภายนอก 
ความหนา 4 มม. ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล 
(ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพ
เมือง)

        800,000 จ านวนลานเต้น
ลีลาศ

ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายทีไ่ด้
มาตรฐาน มีความพึง
พอใจการใชส้ถานที่
และส่งเสริมให้หันมา
ออกก าลังกายมากขึ้น

ส านักการชา่ง

19 ปรับปรุงห้องน้ าใต้
อฒัจนัทร์ตรงขา้มเกาะ
กลางทางร่วมถนนอรรถกวี
และมาตุลี

เพือ่อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนทีม่าใชพ้ืน้ทีแ่ละ
ท ากจิกรรมต่างๆ บริเวณ
ส านักงานและลานเกาะ
กลางทางร่วมระหว่างถนน
อรรถกวีและมาตุลี

ปรับปรุงกั้นห้องน้ าชาย หญิง การร้ือ
ทอนและติดต้ังสุขภัณฑ์ใหม่ พืน้ที่
ประมาณ 120 ตรม. ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        960,000 พืน้ทีท่ีป่รุบปรุง มีห้องน้ าทีส่ะอาด
ให้บริการอยา่ง
เพียงพอต่อประชาชน

ส านักการชา่ง

20 ปรับปรุงเขื่อนป้องกนัตล่ิง
บริเวณต้นแม่น้ าเจา้พระ
หน้าศาลเจา้พ่อเทพารักษ์
เจา้แม่ทับทิม

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม ปรับปรุงเขื่อนป้องกนัตล่ิง โดย
ปรับปรุงผิวพืน้หินทัง้หน้าเขื่อนพืน้ที่
ประมาณ 975 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      2,550,000 พืน้ทีท่ีป่รับปรุง เกดิความสวยงาม
ตระการตาสร้าง
ความประทับใจแกผู้่
มาเยี่ยมชม

ส านักการชา่ง
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    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

21 กอ่สร้างร้ัว ค.ส.ล. พร้อม
ประตู เปิด - ปิด บริเวณ
สนามยงิปืนเดิม

เพือ่ป้องกนัทรัพยสิ์นของ
ทางราชการ

ร้ัว ค.ส.ล. ความยาว 296 เมตร 
พร้อมประตูเปิด - ปิด ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        860,000 จ านวนความยาว
ร้ัว ค.ส.ล.

ป้องกนัทรัพยสิ์นของ
ทางราชการและ
ป้องกนัและป้องกนั
การบุกรุกทีส่าธารณะ

ส านักการชา่ง

22 การปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองนครสวรรค์ คร้ังที ่1 
ตามกระบวนการและ
ขั้นตอนตามกฎหมาย

เพือ่ปรับปรุงแกไ้ข
กฎกระทรวงให้ใชบ้ังคับผัง
เมืองรวมเมืองนครสวรรค์
ให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์และ
ส่ิงแวดล้อมของเมืองทีม่ีการ
เปล่ียนแปลง

1. จดัประชมุรับฟังความคิดเห็น
ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบั
การด าเนินการแกไ้ขกฎกระทรวงให้
ใชบ้ังคับผังเมืองรวม
2. จดัประชมุคณะอนุกรรมการผัง
เมืองเพือ่พิจารณาด้านผังเมือง
3. ปิดประกาศพร้อมขอ้ก าหนด 90 
วัน

        200,000 จ านวนเอกสาร
ประกอบการ
ประชมุ
คณะกรรมการ
คณะต่างๆ

การด าเนินการ
เป็นไปตาม
กระบวนการและ
ขั้นตอนของกฎหมาย
ของการวางและ
จดัท าผังเมืองรวม

ส านักการชา่ง

รวมงบประมาณ 87,070,000    122,300,000  70,000,000    
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรทีส่มดลุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 วางท่อเมนประปา ถนน
วิมานแมน ฝ่ังขวาแยกจาก
ซอยสวรรค์วิถ ี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  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        450,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช ้อปุโภคบริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

2 วางท่อเมนประปา จาก
หลักดับเพลิงติดบ้านพัก
พนักงานเจา้ท่าถงึสุดรั ว 
ส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ PVC ขนาด Ø 100 มม. 
ชั นคุณภาพ 13.5 ชนิดต่อด้วย
แหวนยางความยาว 650 เมตร 
จากหลักดับเพลิง ติดบ้านพัก
พนักงานเจา้ท่าถงึสุดรั ว  
ส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน พร้อม
ติดตั งหลักดับเพลิง 1 จดุ ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        720,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช ้อปุโภคบริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

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 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

3 ปรับปรุงชดุเครนรางเล่ือน
ภายในโรงสูบน ้าแรงสูงที ่4

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1.ปรับปรุงชดุเครนรางเล่ือน
ส้าหรับเคร่ืองสูบน ้าแรงสูง เคร่ืองที่
 1,2,3,4,6,7,8
2.ประกอบด้วยสะพานเครนรับ
น ้าหนัก   พร้อมชดุปัม้หัวท้าย
สะพาน จ้านวน 1 ชดุ
3. สายเมนไฟฟ้าจากหม้อแปลง
ไฟฟ้า พร้อมตู้เมนไฟฟ้าใหม่แทนตู้
เดิม 1 ชดุ ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,950,000 จ้านวนชดุเครน
รางเล่ือนที่
ปรับปรุง

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช ้อปุโภคบริโภค 
อยา่งทัว่ถงึ และ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

4 ปรับปรุงและติดตั งเคร่ือง
สูบน ้ามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
 160 กโิลวัตต์ (220 
แรงม้า) โรงสูบน ้าแรงสูงที ่1

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1. งานรื อถอนปัม๊ ส่งคืนแกเ่ทศบาล
2. จดัหาและติดตั งเคร่ืองสูบน ้า
ใหม่ประกอบเขา้กบัมอเตอร์ไฟฟ้า
เดิม ขนาด 160 kw พร้อมสายเมน
ไฟฟ้า จ้านวน 1 ชดุ ตาม
ขอ้ก้าหนดงานของเทศบาล

        870,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้ามอเตอร์
ไฟฟ้าทีติ่ดตั ง

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

5 ปรับปรุงตู้เมนควบคุมระบบ
ไฟฟ้าและสายไฟฟ้า(โรงสูบ
น ้าแรงต้่า 2)

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1.งานรื อถอนตู้เมนเดิมและ
สายไฟฟ้า
2.จดัหาและติดตั งตู้เมนไฟฟ้าใหม่
ภายในอาคาร
3.จดัหาและติดตั งสายเมนไฟฟ้า
และเคเบิ ลแลดเดอร์จากหม้อ
แปลงถงึตู้เมนไฟฟ้า
4.จดัหาและติดตั งสายไฟฟ้าและ
เคเบิ ลแลดเดอร์และท่อร้อยสายไฟ
จากตู้เมน ถงึตู้ควบคุมมอเตอร์
5.งานซ่อมแซมปรับปรุงหม้อแปลง
ไฟฟ้าขนาด 400 Kw 1 งาน ตาม
ขอ้ก้าหนดงานของเทศบาล

        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 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

6 ปรับปรุงและติดตั งเคร่ือง
สูบน ้ามอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 
90 กโิลวัตต์ (125 แรงม้า) 
โรงสูบน ้าแรงต้่า ที ่2

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1. งานรื อถอนปัม๊  เชค็วาล์ว
ประตูน ้าส่งคืนเทศบาล
2. จดัหาและติดตั งเคร่ืองสูบน ้า
ใหม่ประกอบเขา้กบัมอเตอร์ไฟฟ้า
เดิม ขนาด 90 Kw จ้านวน 1 ชดุ
3. ปรับปรุงท่อทางดูดและทางส่ง
เดิมให้ประกอบกบัเคร่ืองสูบน ้า
ใหม่ 1 งาน
4. จดัหาและติดตั งเคร่ืองสูบน ้า
ใหม่ ประกอบเขา้กบัมอเตอร์ไฟฟ้า
เดิม ขนาด 90 Kw  ตาม
ขอ้ก้าหนดงานของเทศบาล

        840,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้ามอเตอร์
ไฟฟ้าทีป่รับปรุง

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

7 ปรับปรุงเคร่ืองตรวจจบั
แกส๊คลอรีนพร้อมหัว
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  ตามขอ้ก้าหนดงานของ
เทศบาล

        270,000 จ้านวนเคร่ือง
ตรวจจบัแกส็
คลอรีนที่
ปรับปรุง

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

8 ปรับปรุงห้องน ้าทีโ่รงกรอง
น ้า

เพือ่ให้มีสภาพพร้อมใชง้าน งานปรับปรุงห้องน ้าทีโ่รงกรองน ้า 
จ้านวน 1 ห้อง  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดเทศบาล

          70,000 จ้านวนห้องน ้า
ทีป่รับปรุง

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ส้านักการประปา

9 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงสูบน ้า
 โรงกรองน ้า โรงเกบ็พัสดุ 
ภายในโรงผลิตน ้าโกสีย์

เพือ่ให้มีสภาพพร้อมใชง้าน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่างๆ 
ในโรงผลิตน ้าโกสีย ์ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        800,000 พื นทีอ่าคารที่
ปรับปรุง

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ส้านักการประปา

10 ติดตั งเคร่ืองวัดคุณภาพ
น ้าประปา โรงผลิตน ้าเกาะ
ยม

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

11 ปรับปรุงเคร่ืองวัดคุณภาพ
น ้าประปาโรงสูบน ้าแรงสูงที่
 4

เพือ่ให้น ้าประปาทีผ่ลิตได้
มาตรฐาน

เพือ่ปรับปรุงเคร่ืองวัดคุณภาพน ้า
ประกอบด้วย
1.เคร่ืองตรวจวัดค่าความขุ่น
2.เคร่ืองตรวจวัดค่าคลอรีนตกค้าง
3.เคร่ืองตรวจวัดค่าความเป็นกรด-
ด่าง
4.เคร่ืองตรวจวัดค่าน ้าไฟฟ้ารวม
สวิสซ์

        600,000 คุณภาพ
น ้าประปาทีม่ี
มาตรฐาน

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

12 วางท่อเมนประปาถนน
พหลโยธินไปถนนเล่ียง
เมืองถงึทางเขา้โครงการ
หมูบ่้านมัน่คง

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ PVC ขนาด Ø 200 มม. 
PVC ขนาด Ø 150 มม.  ชั น
คุณภาพ 13.5 ชนิดต่อด้วยแหวน
ยางติดตั งหัวดับเพลิง จ้านวน 2 
จดุ  ความยาว 900 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,436,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

13 จดัท้าแผนแม่บท (Master 
Plan)  ศึกษาความ
เหมาะสม (Feasibility 
Study) และออกแบบ
รายละเอยีด (Detail 
Design) โครงการปรับปรุง
ระบบประปาเทศบาลนคร
นครสวรรค์

จา้งทีป่รึกษาวางแผน
ปรับปรุงระบบประปาให้มี
บริการน ้าประปาทัว่ถงึ
คุณภาพมาตรฐานและ
พอเพียงในระยะเวลา 10 ปี 
และ 20 ปีขา้งหน้า

รายงานการจดัท้าแผนแม่บท 
(Master Plan) ปรับปรุงระบบ
ประปาระยะสั นและระยะยาว ผล
การศึกษาความเหมาะสม 
(Feasilibility study) ในการ
จดัท้าแผนการลงทุนและแบบ
แปลนรายละเอยีดพร้อมเอกสารที่
ใชก้ารจดัจา้ง ปรับปรุง ระบบ
ประปาในพื นทีเ่ทศบาลฯ 
ระยะเวลา 10 ปี ทีม่ีความ
เหมาะสมและการยอมรับจาก
ชมุชนตามขอบเขตงานจา้งที่
ปรึกษาของเทศบาล

      3,000,000 รายงานผล
การศึกษาแบบ
แปลนและ
เอกสารทีใ่ชใ้น
การวางแผน
ปรับปรุงและ
กอ่สร้างระบบ
ประปาของ
เทศบาลฯ

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภคบริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

14 วางเมนท่อประปาเชื่อมต่อ
ระบบผลิตน ้าเกาะยมและ
โกสียต์ามแนวสะพานป้อม
หนึง่

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อเหล็กฉาบสังกะสี ขนาด Ø 
250 มม. ความยาว 540 เมตร 
พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแรงสูงใน
โรงผลิตน ้าเกาะยม ส่งน ้าได้ 250 
ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      5,970,000 จ้านวนความ
ยาวท่อประปา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

15 วางท่อเมนประปาถนน
มหาเทพจากแยกถนน
พหลโยธินถงึแยกถนน
ไกรลาส

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ PVC ขนาด Ø 200 มม. 
ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ความยาว
รวมสองฝ่ังถนน 3,710 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      6,820,000 จ้านวนความ
ยาวท่อประปา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

16 วางท่อเมนประปาถนนขา้ง
โรงเรียนสาธิตราชภัฏจาก
แยกถนนไกรลาสถงึแยก
ถนนก้าลังพล

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ PVC ขนาด Ø 150 มม. 
ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ความยาว
รวม 980 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,044,000 จ้านวนความ
ยาวท่อประปา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

17 ปรับปรุงระบบเครนพร้อม
ตู้ควบคุมโรงสูบน ้าแรงต้่า
โรงที ่2

เพือ่ให้น ้าประปาทีผ่ลิตได้
มาตรฐาน

 - งานรื อถอน 1 งาน 
 - จดัหาและติดตั งรอกไฟฟ้าชดุ
ใหม่ ขนาด 2 ตัน จ้านวน 1 ชดุ
 - ติดตั งตู้ควบคุมรอกไฟฟ้าและ
สายเมนไฟฟ้า จ้านวน 1 ชดุ

        150,000 จ้านวนรอก
ไฟฟ้าพร้อม
ตู้ควบคุมที่
ปรับปรุง

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

18 วางท่อเมนประปาถนน 
ชมุชนหลังเจา้พ่อโกมินทร์

เพือ่ขยายก้าลังการผลิต
น ้าประปาให้ประชาชนใช้
อยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ PVC ขนาด 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 100 มม. ชนิด
ต่อด้วยแหวนยาง   ความยาวรวม
 364 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        423,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

19 ปรับปรุงและติดตั ง
แพสูบน ้ามอเตอร์ไฟฟ้า โรง
สูบน ้าแรงต้่าที ่3

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

แพสูบน ้าติดตั งเคร่ืองสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้าส่งน ้าได้ 1,000 ลบ.ม. ต่อ
ชั่วโมง จ้านวน 1 แพ พร้อม
เชื่อมต่อท่อทางดูดทางส่ง ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      6,500,000 จ้านวนแพสูบ
น ้าติดตั งเคร่ือง
สูบน ้ามอเตอร์
ไฟฟ้า

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

20 ปรับปรุงและติดตั ง
แพสูบน ้ามอเตอร์ไฟฟ้า โรง
สูบน ้าแรงต้่าที ่1

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

แพสูบน ้า ติดตั งเคร่ืองสูบน ้า
มอเตอร์ไฟฟ้าส่งน ้าได้ 500 ลบ.ม.
 ต่อชั่วโมง จ้านวน 1 แพ พร้อม
เชื่อมต่อท่อทางดูดทางส่ง ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      5,000,000 จ้านวนแพสูบ
น ้าติดตั งเคร่ือง
สูบน ้ามอเตอร์
ไฟฟ้า

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

21 ปรัปปรุงหลังคาโรงสูบน ้า
แรงต้่าที ่2

เพือ่ให้โรงสูบน ้าดิบมีสภาพ
พร้อมใชง้าน

รื อหลังคาเดิม มุงหลังคาเหล็ก
เคลือบสีใหม่ พื นทีไ่ม่น้อยกว่า  
170 ตารางเมตร

        140,000 พื นทีห่ลังคาที่
ปรับปรุง

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ป้องกนั
ความเสียหายของ
อปุกรณ์ประจ้าโรงสูบ

ส้านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

22  ปรับปรุงอาคารประกอบ
ภายใน โรงผลิตน ้าโกสีย์

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิต และให้บริการน ้าประปา

 - ปรับปรุงกั นห้องปฏิบัติงานเกบ็
ของ ห้องน ้าภายในอาคาร
ส้านักงาน   พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 86 
ตารางเมตร
 - กอ่สร้างป้อมยาม พื นทีไ่ม่น้อย
กว่า 15 ตารางเมตร
 - ทาสีรั วด้านหน้า ความยาวรวม
ประตู ไม่น้อยกว่า 32 เมตร 
  ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      1,000,000 พื นทีอ่าคารที่
กอ่สร้างปรับปรุง

มีสถานทีท่ีใ่ชค้วบคุม
การผลิตบริการและ
ซ่อมบ้ารุงระบบ
ประปา

ส้านักการประปา

23 กอ่สร้างห้องสุขาภายในโรง
ผลิตน ้าโกสีย์

เพือ่อ้านวยความสะดวกแก่
ผู้ปฏิบัติงานในโรงผลิตน ้า

อาคาร ค.ส.ล. ชั นเดียว มีห้องส้วม
 2 ห้อง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 5
 เมตร พื นทีใ่ชส้อยไม่น้อยกว่า 15
 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

350,000 จ้านวนอาคารที่
กอ่สร้าง

มีสถานทีท่ีใ่ชใ้นการ
อ้านวยความสะดวก
ของผู้ปฏิบัติงาน

ส้านักการประปา

24 ปรับปรุงโรงสูบน ้าแรงต้่า 2 เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปาและให้
สอดคล้องเชื่อมต่อกบัระบบ
ป้องกนัน ้าท่วมชมุชนเขา
โกรกพม่า

กอ่สร้างชอ่งรับน ้าปรับปรุงโรงสูบ
น ้าดิบ  ,ระดับใต้ถนน,ต่อความ
ยาวท่อทางดูด , ปรับปรุงแท่น
เคร่ือง ,ท่อทางส่ง, เครนและระบบ
ไฟฟ้าตามแบบ แปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

    15,000,000 จ้านวนอาคาร
สูบน ้าดิบที่
ปรับปรุง

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ, โรงสูบน ้า
ดิบมีรูปแบบที่
สอดคล้องกบัระบบ
ป้องกนัน ้าท่วม

ส้านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

25 กอ่สร้างพื นทีจ่อดรถและ
กั นห้องเกบ็วัสดุ อปุกรณ์ 
ระหว่างโรงกรองน ้า 2 และ
 3

เพือ่ให้ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและท้าให้โรงผลิต
น ้ามีสภาพพร้อมใชง้าน

กอ่สร้างพื น ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 165 ตาราง
เมตร  พร้อมฝารางระบายน ้า,ผนัง
และประตูกั นห้อง ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        350,000 พื นทีท่ีจ่อดรถ
และห้องเกบ็
วัสดุอปุกรณ์

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ส้านักการประปา

26 ปรับปรุงระบบประปา
เทศบาลนครนครสวรรค์

ปรับปรุงระบบประปาให้มี
บริการน ้าประปาทัว่ถงึ
คุณภาพได้มาตรฐาน

ปรับปรุง กอ่สร้างโรงสูบน ้าดิบ
,ขยายก้าลังผลิต, เชื่อมต่อระบบ
ผลิตน ้า  จา่ยน ้าโรงผลิตน ้าเกาะยม
 และโกสีย ์, ปรับปรุงระบบจา่ย
น ้าและถงัเกบ็น ้า ส้ารองตามผล
การศึกษา การจดัท้าผังแม่บทและ
ศึกษาความเหมาะสม โครงการ
ปรับปรุงระบบประปาเทศบาล
นครนครสวรรค์

  150,000,000   150,000,000 จ้านวนโรงสูบ
น ้าดิบ อาคาร
โรงผลิตน ้าและ
ความยาวท่อ
เมนประปา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอในระยะยาว
สอดคล้องกบัพื นที่
บริการและความ
ต้องการการใชน้ ้า

ส้านักการประปา

27 ติดตั งรอกไฟฟ้าและ
อปุกรณ์ควบคุมโรงสูบน ้า
แรงต้่าที ่2 และ 3

เพือ่ความสะดวกในการซ่อม
บ้ารุงอปุกรณ์ในการผลิต
น ้าประปา

ปรับปรุงโครงสร้างส้าหรับรอก 
และติดตั งรอกไฟฟ้า สองทิศทาง 
จ้านวน 2 ชดุ  พร้อมเดินสายไฟ
ติดตั งตู้ควบคุม ตามแบบแปลน
รายละเอยีดเทศบาล

        450,000 จ้านวนรอก
ไฟฟ้าและ
อปุกรณ์ประกอบ

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใขอ้ปุโภค-บริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
พอเพียง

ส้านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

28 ปรับปรุงท่อส่งน ้าดิบบริเวณ
โรงสูบน ้าแรงต้่าที ่2

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

วางท่อน ้าดิบขนาด  Ø 400 มม. 
จากบริเวณชายน ้าพร้อมประสาน
ท่อน ้าดิบขนาด Ø 800 มม.  
จ้านวน 1 งาน ตามแบบแปลน
รายละเอยีดเทศบาล

        950,000 ความยาวท่อส่ง
น ้าดิบทีป่รับปรุง

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใขอ้ปุโภค-บริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
พอเพียง

ส้านักการประปา

29 ปรับปรุงเคร่ืองสูบน ้าแรงสูง
โดยเปล่ียนมอเตอร์ไฟฟ้า
โรงสูบน ้าแรงสูงที ่4

เพิม่ประสิทธิภาพในการผลิต
และให้บริการน ้าประปา

รื อถอนมอเตอร์เดิม จดัหาและตั ง
มอเตอร์ใหม่ ขนาด 110 กโิลวัตต์ 
ตามขอ้ก้าหนดงานของเทศบาล

        290,000 จ้านวนมอเตอร์
ไฟฟ้าทีเ่ป็นต้น
ก้าลังของเคร่ือง
สูบน ้า

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใขอ้ปุโภค-บริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
พอเพียง

ส้านักการประปา

30 ปรับปรุงเคร่ืองสูบน ้าดิบ 
ขนาด 1,500 ลบ.ม. ต่อ
ชั่วโมงโรงสูบน ้าแรงต้่าที ่3

เพิม่ประสิทธิภาพในการผลิต
และให้บริการน ้าประปา

ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบเทอร์ไบท์
ขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน ้า
ได้ไม่น้อยกว่า 1,500  ลบ.ม. ต่อ
ชั่วโมง จ้านวน 1 ชดุ ตาม
ขอ้ก้าหนดงานของเทศบาล

      7,918,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าด้วย
ไฟฟ้าพร้อม
อปุกรณ์ควบคุม

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใขอ้ปุโภค-บริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
พอเพียง

ส้านักการประปา

31 ปรับปรุงเคร่ืองสูบน ้าดิบ 
ขนาด 1,500 ลบ.ม.ต่อ
ชั่วโมง โรงสูบน ้าแรงต้่าที ่3
 เคร่ืองที ่3

เพิม่ประสิทธิภาพในการผลิต
และให้บริการน ้าประปา

จดัหาอะไหล่พร้อมซ่อมแซม 
เคร่ืองสูบน ้าเทอร์ไบท์ ขนาด 
1,500 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง จ้านวน 1 
งาน ตามขอ้ก้าหนดงานของ
เทศบาล

        884,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าทีไ่ด้รับ
การซ่อมแซม

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
พอเพียง

ส้านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

32 ปรับปรุงเคร่ืองสูบน ้าดิบ 
ขนาด 1,000 ลบ.ม. ต่อ
ชั่วโมง โรงสูบน ้าแรงต้่าที ่3
 เคร่ืองที ่2

เพืม่ประสิทธิภาพในการผลิต
และให้บริการน ้าประปา

จดัหาอะไหล่พร้อมซ่อมแซมเคร่ือง
สูบน ้าแบบเทอร์ไบน์ ขนาด 1,000
 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง จ้านวน 1 งาน 
ตามขอ้ก้าหนดงานเทศบาล

        384,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าทีไ่ด้รับ
การซ่อมแซม

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
พอเพียง

ส้านักการประปา

33 ปรับปรุงเคร่ืองสูบน ้าดิบ
ขนาด 1,000 ลบ.ม.ต่อ
ชั่วโมง โรงสูบน ้าแรงต้่าที ่3

เพิม่ประสิทธิภาพในการผลิต
และให้บริการน ้าประปา

ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบเทอร์ไบน์ 
ขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน ้า
ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. ต่อ
ชั่วโมง จ้านวน 1 ชดุ ตาม
ขอ้ก้าหนดงานของเทศบาล

      5,225,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าด้วย
ไฟฟ้าพร้อม
อปุกรณ์ควบคุม

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
พอเพียง

ส้านักการประปา

34 ปรับปรุงเคร่ืองสูบน ้าดิบ  
ขนาด 700 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง
โรงสูบน ้าแรงต้่าที ่3

เพิม่ประสิทธิภาพในการผลิต
และให้บริการน ้าประปา

ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบเทอร์ไบน์ 
ขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน ้า
ได้ไม่น้อยกว่า  700  ลบ.ม. ต่อ
ชั่วโมง จ้านวน 1 ชดุ ตาม
ขอ้ก้าหนดงานของเทศบาล

      3,959,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าด้วย
ไฟฟ้าพร้อม
อปุกรณ์ควบคุม

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
พอเพียง

ส้านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

35 ปรับปรุงท่อทางดูด โรงสูบ
น ้าแรงต้่า 1

เพือ่ให้โรงสูบน ้าดิบมีสภาพ
พร้อมใชง้านและเตรียมการ
ขยายก้าลังสูบน ้าดิบใน
อนาคต

วางท่อเหล็กทางดูดเคร่ืองสูบน ้าที ่
1, 2, 3 และ 4 ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 150-300 มม. 
และท่อส่งน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 400 มม. ลอด
ถนนหลังคันป้องกนัน ้าท่วม และ
หินทิ งหน้าเขื่อนบริเวณโรงสูบน ้า
แรงต้่า 1 ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,800,000 จ้านวนความ
ยาวท่อทางดูด
และท่อทางส่ง

โรงสูบน ้าแรงต้่า 1 
ยงัคงสามารถสูบน ้า
ดิบป้อนการผลิต
น ้าประปาได้หลังจาก
มีการกอ่สร้างคัน
ป้องกนัน ้าท่วมพาด
ผ่าน

ส้านักการประปา

36 ปรับปรุงท่อระบายตะกอน
จากโรงผลิตน ้าโกสียล์อด
ถนนหลังคันป้องกนัน ้าท่วม
ลงแม่น ้าปิง

เพือ่ให้ระบบระบายตะกอน
มีสภาพพร้อมใชง้าน

วางท่อระบายน ้า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อบล็อกน ้า อาคารทิ งน ้า
ต่อจากท่อระบายเดิม ลอดถนน
หลังคันป้องกนัน ้าท่วม ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        300,000 จ้านวนความ
ยาวท่อระบาย
ตะกอน

ระบบระบายตะกอน
จากโรงผลิตน ้ายงัคง
แยกออกจากระบบ
รวบรวมน ้าเสีย 
ระบายลงสู่แม่น ้าได้
หลังจากมีการ
กอ่สร้างคันป้องกนั
น ้าท่วมพาดผ่าน

ส้านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

37 ปรับปรุงโรงสูบน ้าแรงต้่า 1 เพือ่ให้โรงสูบน ้าดิบมีสภาพ
พร้อมใชง้าน

ยกระดับพื นต่อความสูงผนัง 
เปล่ียนหลังคา ติดตั งชดุเครนราง
เล่ือน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ
พื นทีโ่ดยรอบอาคารโรงสูบน ้าแรง
ต้่า 1 ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

1,500,000 พื นทีป่รับปรุง โรงสูบน ้าแรงต้่า 1 
ยงัคงสามารถสูบน ้า
ดิบป้อนการผลิต
น ้าประปาได้หลังจาก
มีการกอ่สร้างคัน
ป้องกนัน ้าท่วมพาด
ผ่าน

ส้านักการประปา

รวมงบประมาณ 42,971,000    154,250,000  182,102,000  
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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 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างรางระบายน ้าถนน
ขา้งส้านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ภายในชมุชน
เขาโกรกพม่า

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการจราจร การขนส่ง
และมีระบบระบายน ้าทีดี่

รางระบายน ้า ค.ส.ล. กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 320 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,200,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบาย
น ้าและรางระบาย
น ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขงั

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.2560 ถึง 2562)

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 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

3 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

4 ซ่อมแซมสถานีสูบน ้าเสีย เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

2 สถานี 2,550,000      จ้านวนสถานีสูบน ้า ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้
รับการคมนาคมที่
สะดวกไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

5 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
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    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

6 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

7 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

8 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 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

9 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
สถานีสูบน ้าเสีย จ้านวน 3 แห่ง 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      50,000,000     50,000,000 จ้านวนความยาว
ท่อระบายน ้าเสีย

ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับการ
คมนาคมทีส่ะดวก  
ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

10 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

เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
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    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

11 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

12 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

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

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เขื่อนป้องกนัตล่ิงและปรับปรุงถนน
หลังเขื่อนยาว 1,320 เมตรตาม
แบบแปลนรายละเอยีดเทศบาล

    150,000,000 จ้านวนความยาว
เขื่อนป้องกนัตล่ิง
และถนนหลังเขื่อน

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 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

14 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
บริเวณเกาะยม จาก
สะพานนิมมานรดี ถงึ
บริเวณวัดคลองคาง

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เขื่อนป้องกนัตล่ิงและปรับปรุงถนน
หลังเขื่อนยาว 457 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดเทศบาล

    45,700,000 จ้านวนความยาว
เขื่อนป้องกนัตล่ิง
และถนนหลังเขื่อน

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับความ
สะดวกปลอดภัยมี
เส้นทางคมนาคมใช้
สัญจรป้องกนัปัญหา
น ้าเออ่ล้นตล่ิง

ส้านักการชา่ง

15 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
ลิคพร้อมเคร่ืองดัน
ก้าลังไฮดรอลิค

ลดระดับน ้าในแม่น ้า
ปิง น่านและ
เจา้พระยาชว่งทีไ่หล
ผ่านตัวเมือง
นครสวรรค์ไม่กอ่
ปัญหาน ้าเออ่ล้นเขา้
ตัวเมืองในชว่งอทุกภัย

ส้านักการชา่ง
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
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    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

16 ปรับปรุงเขื่อนป้องกนัตล่ิง
แบบอฒัจรรย ์เพือ่จดั
ระเบียบผู้ประกอบการค้า

เพือ่ใชเ้ป็นพื นทีจ่ดั
ระเบียบผู้ประกอบการ
ค้าริมเขื่อนแม่น ้า
เจา้พระยา ชว่งหน้า
ศาลากลางจงัหวัด
นครสวรรค์ ตั งแต่หน้า
ส้านักงานอยัการถงึหน้า
ส้านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน

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

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ในการ
ประกอบการค้า อกี
ทั งประชาชนได้ใช้
เป็นสถานทีพ่ักผ่อน
หยอ่นใจ

ส้านักการชา่ง

17 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

18 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หลัง
เขื่อนริมแม่น ้าน่านบริเวณ
เกาะยมจากจดุสิ นสุด
โครงการอาคารสัญลักษณ์
ต้นแม่น ้าเจา้พระยาถงึ
พื นทีจ่อดรถ

เพือ่ป้องกนัตล่ิงพังและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตาม
แนวริมแม่น ้า

เขื่อนป้องกนัตล่ิงและปรับปรุงภุมิ
ทัศน์หลังเขื่อน ยาว 100 เมตร

    12,000,000 จ้านวนความยาว
เขื่อนป้องกนัตล่ิง
และพื นที่
ปรับปรุงภุมิทัศน์

ป้องกนัตล่ิงพังและท้า
ให้เกดิความสวยงาม
ตระการตาสร้าง
ความประทับใจแกผู้่
มาเยี่ยมชม
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    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

19 กอ่สร้างท่อระบายน ้าถนน
รอบเกาะญวณ

เพือ่ให้มีระบบระบายน ้า
ทีดี่

กอ่สร้างท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ความ
ยาว 2,495 เมตร

    11,850,000 จ้านวนความยาว
ท่อระบายน ้า

ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขงั ส้านักการชา่ง

20 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
พังริมแม่น ้าเจา้พระยา
บริเวณเกาะญวณ

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เขื่อนป้องกนัตล่ิง ยาว 1,324 เมตร
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

    170,000,000 จ้านวนความยาว
เขื่อนป้องกนัตล่ิง

ป้องกนัตล่ิงพังและท้า
ให้เกดิความสวยงาม
ตระการตาสร้าง
ความประทับใจแกผู้่
มาเยี่ยมชม

ส้านักการชา่ง

21 วางท่อส่งน ้าจากโรง
ปรับปรุงคุณภาพน ้าเขา้
อทุยานสวรรค์

เพือ่ส่งน ้าทีจ่ากโรง
ปรับปรุงคุณภาพน ้าแล้ว
เขา้อทุยานสวรรค์ในฤดู
แล้ง เพือ่ควบคุมระดับ
น ้าในอทุยานสวรรค์ให้มี
ระดับทีเ่หมาะสม

วางท่อ PVC ชั นคุณภาพ 8.5 ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 250 มม. พร้อม
อปุกรณ์ ยาวรวม 630 เมตร จาก
โรงบ้าบัดน ้าเสียผ่านถนนโกสีย ์33 
ถงึอทุยานสวรรค์ ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,500,000 จ้านวนความยาว
ท่อส่งน ้า

ระดับน ้าในอทุยาน
สวรรค์มีระดับที่
เหมาะสม,ประหยดัค่า
เชื อเพลิงทีใ่นการสูบ
น ้าเขา้อทุยานสวรรค์

ส้านักการชา่ง

22 กอ่สร้างสถานีสูบน ้าเสีย
ชมุชนรณชยับริเวณขา้งโรง
ปรับปรุงคุณภาพน ้า

เพือ่สูบน ้าน ้าเสียและ
ระบายน ้าฝนบริเวณ
ชมุชนรณชยั

บ่อสูบ ค.ส.ล. พร้อมเคร่ืองสูบน ้า
แบบจุ่ม จ้านวน 1 บ่อ ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,900,000 จ้านวนบ่อสูบน ้า
เสีย

น ้าเสียบริเวณชมุชน
ได้รับการบ้าบัดและ
ไม่ท้าให้เกดิน ้าท่วมขงั
ในพื นทีช่มุชน

ส้านักการชา่ง

รวมงบประมาณ 460,030,000  613,900,000    449,500,000  

เงินอุดหนุน
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่3 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชวีติทีด่ ีมีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสขุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่8 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
    5.1 แนวทางสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  สทิธิ เสรีภาพ ของประชาชน และการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
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 านักปลัเทศบาล
งานธุรการ

2 เลือกต้ังสมาชกิสภา
เทศบาลและ
นายกเทศมนตรีนคร
นครสวรรค์

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการ
จดัการเลือกต้ังสมาชกิสภา
เทศบาลและ
นายกเทศมนตรีนคร
นครสวรรค์

จดัการเลือกต้ังสมาชกิสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี

      4,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

การเลือกต้ังเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

งานธุรการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

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 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

3 ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

เพือ่น าขอ้มูลทีไ่ด้รับมา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างาน ให้ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด

จดัจา้งหน่วยงานหรือสถาบันทีเ่ป็น
กลางส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของเทศบาลในประเด็น
หลัก ๆ ได้แก ่ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการด้านเจา้หน้าที่
ผู้ให้บริการด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก ฯลฯ

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

ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด

งานการเจา้หน้าที่

รวมงบประมาณ 4,100,000      100,000        100,000        
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่3 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชวีติทีด่ ีมีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสขุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่5 การจดัระเบียบชมุชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ให้ความรู้ด้านกฎหมายการ
จ าหน่ายสินค้าในทีห่รือ
ทางสาธารณะ

ผู้ประกอบการค้ารู้และเขา้ใจ
ถงึกฎหมาย ระเบียบทีต้่อง
ปฏิบัติ

อบรมให้ความรู้ จดัระเบียบ         100,000         100,000         100,000 ผู้ประกอบการ
มีความเขา้ใจ
ถงึขอ้
กฏหมาย
ระเบียบ

บ้านเมืองมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานเทศกจิ

2 สัปดาห์ป้องกนัอคัคีภัย เพือ่จดักจิกรรมณรงค์
ป้องกนัอคัคีภัย

71  ชมุชน           90,000           90,000           90,000 จ านวนชมุชน
ทีจ่ดักจิกรรม

การเกดิอคัคีภัยลดลง ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

3 รณรงค์ป้องกนัสาธารณภัย เพือ่จดักจิกรรมรณรงค์
ป้องกนัเหตุสาธารณภัย 
อบุัติภัย

71  ชมุชน           50,000           50,000           50,000 จ านวนชมุชน
ทีจ่ดักจิกรรม

การเกดิสาธารณภัย
ลดลง

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

4 ตรวจร่วมเพือ่ความปลอดภัย เพือ่จดัก าลัง อปพร.ออก
ตรวจร่วม กบัหน่วยงานของ
ต ารวจ

1 โครงการ           60,000           60,000           60,000 จ านวนคร้ังที่
ตรวจร่วม

การเกดิอคัคีภัย และ
เหตุสาธารณภัย ลดลง

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01
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    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

5 เยาวชนป้องกนัสาธารณภัย
 หรือภัยคุกคามอื่น

เพือ่ฝึกให้เยาวชนรู้วิธีการ
ป้องกนัสาธารณภัย และ
ระงับภัย ตลอดจนการ
ป้องกนัตัวจากภัยคุกคามอื่น

60  คน           60,000           60,000           60,000 จ านวน
เยาวชนที่
ฝึกอบรม

เยาวชนปลอดภัยรู้
วิธีการป้องกนั และ
ระงับสาธารณภัย
และภัยอื่น ๆ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

6 ประกวดการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยดีเด่น

เพือ่ร่วมโครงการประกวด
การป้องกนัฯ ดีเด่น ทีก่รม
ป้องกนัฯ จดัขึ้น

ปีละ 1  คร้ัง           30,000 จ านวนคร้ังที่
จดัประกวด

งานป้องกนัฯ อาจ
ได้รับรางวัลจากการ
ประกวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

7 ฝึกซ้อมแผนระงับอคัคีภัย 
ในพืน้ทีเ่ส่ียงภัย

เพือ่เตรียมความพร้อมใน
การระงับอคัคีภัย

30  ชมุชน           50,000 จ านวนชมุชน พนักงานมีความ
พร้อมในการระงับ
อคัคีภัย

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

8 ป้องกนัและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนชว่งเทศกาลส าคัญ

เพือ่ลดอบุัติเหตุทางถนน
ในชว่งเทศกาลส าคัญภายใน
เขตเทศบาล

2  คร้ัง           50,000 จ านวนคร้ังทีจ่ดั สามารถลดอบุัติเหตุ
ทางถนน ภายในเขต
เทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

9 ชมุชนปลอดภัยร่วมใจ ลด 
อบุัติเหตุทางถนน

เพือ่ให้ชมุชนภายในเขต
เทศบาล เป็นชมุชน
ปลอดภัยจากอบุัติเหตุทาง
ถนนภายในเขตเทศบาล

1  คร้ัง           50,000 จ านวนคร้ังทีจ่ดั สามารถลดอบุัติเหตุ
ทางถนน ภายใน
ชมุชนของเทศบาล
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ
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    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

10 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ระบบดิจิตอล ภายในสนาม
กีฬากลางจังหวดันครสวรรค์

เพือ่เฝ้าระวงั ป้องกันการก่อ
อาชญากรรม ก่อความไม่สงบ
ภายในสนามกีฬากลางจังหวดั
นครสวรรค์ และสนับสนันการ
อ านวยการการรักษาความ
ปลอดภัย

จัดหา และติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
แบบดิจิตอล จ านวน 16 กล้อง พร้อม
ติดต้ังโครงข่าย เคร่ืองบันทึกภาพ และ
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ

      2,500,000 จ านวนกล้อง
ทีติ่ดต้ัง

ประชาชนและผู้มาใช้
บริการสนามกีฬากลาง
จังหวดันครสวรรค์ มี
ความมั่นใจในระบบ
รักษาความปลอดภัย
ต่อชีวติและทรัพย์สิน
มากขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน

11 จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ระบบดิจิตอล ภายในอุทยาน
สวรรค์ ระยะที ่2

เพือ่เฝ้าระวงั ป้องกันการก่อ
อาชญากรรม ก่อความไม่สงบ
ภายในอุทยานสวรรค์

จัดหา และติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
แบบดิจิตอล จ านวน 8 กล้อง พร้อม
ติดต้ังโครงข่าย และปรับปรุงเคร่ือง
บันทึกภาพ และอุปกรณ์เชื่อมต่อ
สัญญาณ

      1,300,000 จ านวนกล้อง
ทีติ่ดต้ัง

ประชาชนและผู้มาใช้
บริการภายในอุทยาน
สวรรค์ มีความมั่นใจใน
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยต่อชีวติและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน

12 ปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ระยะที ่5

เพือ่ทดแทนของเดิมทีเ่ร่ิม 
ช ารุดเสียหายจาการใชง้าน 
มานาน ให้เป็นระบดิจติอล
 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
เทศบาล

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
งานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ
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    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

13 จดัหากล้องโทรทัศน์วงจร 
ปิดระบบดิจติอลชนิดไร้
สายแบบเคล่ือนที่

เพือ่เฝ้าระวัง ป้องกนัการกอ่
อาชญากรรม กอ่ความไม่
สงบ ส าหรับงานติดต้ัง
บริการแบบชั่วคราว หรือ 
เมือ่มีเหตุจ าเป็น

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

        450,000 จ านวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดระบบ
ดิจติอล

เทศบาล ฯ มี
เคร่ืองมือในการ
ควบคุมดูแล และ
รักษาความปลอดภัย
ในงานกจิกรรมของ
เทศบาล และงาน
พิเศษต่างๆ

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
งานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ

14 ปรับปรุงกล้องรอบอาคาร 
ส านักงานเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพือ่ทดแทนของเดิมทีเ่ร่ิม 
ช ารุดเสียหายจาการใชง้าน
มานาน ให้เป็นระบดิจติอล
แบบใหม่ ซ่ึงสามารถใชง้าน
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

จดัหา และติดต้ัง กล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิดแบบดิจติอล ทดแทน 
ของเดิมจ านวน 16 จดุ พร้อม 
ปรับปรุง ระบบบันทึกภาพ          
และอปุกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ

      2,000,000 จ านวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในการดูแล
รักษา ความปลอดภัย
 บริเวณอาคาร
ส านักงานเทศบาล
นครนครสวรรค์
 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
งานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ
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    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

15 ปรับปรุงระบบบันทึกภาพ
กล้องวงจรปิด

เพือ่ใชบ้ันทึกภาพจากกล้อง
วงจรปิดทัง้หมดของเทศบาล
 ฯ ทดแทนระบบเดิมซ่ึงใช้
มานานและไม่สามารถ
บันทึกภาพความละเอยีดสูง
เกนิกว่า 1.9 ล้านพิคเซลได้

จดัหาอปุกรณ์บันทึกขอ้มูลภาพ
จ านวน 1 ระบบ และปรับปรุงเคร่ือง
บันทึกภาพ (NVR) จ านวน 1 ระบบ 
ทดแทนของเดิมทัง้หมด

      4,000,000 จ านวน 
เคร่ือง
บันทึกภาพ
และอปุกรณ์
บันทึก
ขอ้มูลภาพ

ระบบกล้องวงจรปิด
สามารถบันทึกภาพ
และบริหารจดัการ
ภาพได้ในระบบ
เดียวกนั

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
งานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ

16 จดัซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ศูนยเ์ด็กเล็กในสังกดั
เทศบาล

เพือ่เฝ้าระวังป้องกนัการกอ่
อาชญากรรม กอ่ความไม่
สงบและดูแลความปลอดภัย
เด็กนักเรียนภายในศูนยเ์ด็ก
เล็ก

จดัหาและติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดศูนยเ์ด็กเล็ก จ านวน 12 ศูนย ์
พร้อมติดต้ังโครงขา่ย ตามขนาดและ
พืน้ทีข่องแต่ละศูนย ์จ านวน 96 ตัว

      4,500,000 จ านวนกล้อง
ทีติ่ดต้ัง

ประชาชน นักเรียน
และผู้ปกครอง ผู้มา
ใชบ้ริการมีความ
มัน่ใจในระบบรักษา
ความปลอดภัยต่อ
ชวีิตและทรัพยสิ์น

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
งานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ

17 ติดต้ังกล้องวงจรปิด ระยะที่
 8

เพือ่เฝ้าระวัง ป้องกนัการกอ่
อาชญากรรม กอ่ความไม่
สงบ ส าหรับงานติดต้ัง
บริการแบบชั่วคราว หรือ
เมือ่มีเหตุจ าเป็น

จดัหา และติดต้ัง กล้องโรทัศน์ วงจร
ปิดแบบดิจติอล  จ านวน 32 กล้อง 
พร้อมปรับปรุงโครงขา่ยเคร่ือง
บันทึกภาพ และอปุกรณ์เชื่อมต่อ
สัญญาณ

    16,500,000 จ านวน 
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดแบบ
ดิจติอล

ประชาชนมีความ
มัน่ใจในระบบรักษา
ความปลอดภัย ต่อ 
ชวีิต และทรัพยสิ์น
มากขึ้น

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
งานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ

รวมงบประมาณ 17,290,000    16,860,000    360,000        

193



194

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่8 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    6.1 แนวทางสง่เสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
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.2560 ถึง 2562)

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 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุง/ยา้ยห้องศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่รองรับการขยายงาน ของ
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
เนือ่งจากมีอปุกรณ์ NETWORK
 และกล้องวงจรปิดเป็นจ านวน
มากขึ้น รวมทัง้จดัท าเป็น WAR
 ROOM เพือ่ปฏิบัติการด้าน
ต่างๆ เพือ่เป็นสถานทีอ่บรม
ให้กบัพนักงานของเทศบาล ฯ

ปรับปรุง/ยา้ยห้องศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ ห้องศูนยข์อ้มูลกลาง 
(Server) ด้านอปุกรณ์และ rake 
และ fiber patch และอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง จดัท าห้อง WAR ROOM 
และห้องดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ของประชาชน

      3,800,000 สามารถรองรับงาน
ระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร รวมถงึงาน
บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
งานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

2 จดัหาอปุกรณ์ส าหรับ
จดัเกบ็ขอ้มูลแบบ
ภายนอก (NAS Storage)

เพือ่ใชจ้ดัเกบ็ขอ้มูล ภาพ 
เอกสารทีใ่ชง้านร่วมกนัจาก
หลายอปุกรณ์ หลายหน่วยงาน 
ให้มีพืน้ทีส่ าหรับจดัเกบ็ขอ้มูล
และมีระบบป้องกนัขอ้มูลสูญ
หาย และสามารถกู้ขอ้มูล
ส าคัญทีสู่ญหายกลับมาได้

จดัหาอปุกรณ์ส าหรับจดัเกล็ขอ้มูล
แบบภายนอก (NAS Storage) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ยนูิต HDD 
จ านวน 2 เคร่ือง

        300,000 จ านวน 
อปุกรณ์จดัเกบ็
ขอ้มูลภายนอก 
(NAS Storage)

มีพืน้ทีจ่ดัเกบ็ขอ้มูล
บนระบบโครงขา่ยทีม่ี
ประสิทธิภาพรองรับ
การใชง้านได้หลาย
หน่วยงานและ
สามารถป้องกนัการ
สูญหายของขอ้มูลได้

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
งานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ งาน
ประสัมพันธ์

3 จดัท าส่ือมัลติมีเดีย ห้อง
เกยีรติยศ ระยะที่2

เพือ่ใชใ้นการแสดง ส่ือผสม
มัลติมีเดีย ส าหรับ 
ให้ความรู้และการศึกษา

จดัหาระบบฉายภาพ ระบบเสียง
และส่ือผสม และจดัท าส่ือผสม
มัลติมีเดียส าหรับใชง้านภายในห้อง
เกยีรติยศพระราชกรณียกจิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารีและด้านอื่น ๆ

      1,950,000 เป็นไปตาม 
ขอ้ก าหนดของ
 สัญญา

มีส่ือผสมมับติมีเดีย 
พร้อมระบบฉายภาพ 
แบะระบบเสียง
 ส าหรับใชง้านในห้อง 
เกยีรติยศ

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
งานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ งาน
ประสัมพันธ์

196



197
    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

4 ปรับปรุงโครงข่าย 
Network โครงการรวมศูนย์

เพือ่ให้สามารถใช้งานระบบ
โครงข่าย Network ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพและมีเส้นทางส ารอง
ใช้งาน  กรณีทีเ่ส้นทางหลัก
เสียหายหรือใช้งานไม่ได้ เพือ่ให้
สารมารถบูรณาการระบบ
โครงการสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลสามารถใช้ฐานข้อมูล
ร่วมกันได้

ปรับปรุงเส้นทาง โครงขา่ย Fiber 
Optic และติดต้ังระบบส ารองแบบ
ใชส้ายหรือไร้สาย บนโครงขา่ย 
Network เดิม ไม่น้อยกว่า 8 
เส้นทาง พร้อมติดต้ังอปุกรณ์
เชื่อมโยงสัญญาณโครงขา่ยให้
สามารถใชก้บัระบบโครงขา่ยเดิมได้

      4,600,000 จ านวน
โครงขา่ย 
Network

ระบบโครงข่าย 
Network โครงการรวม
ศูนย์สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ
พร้อมมีระบบส ารอง
ส าหรับใช้งานกรณี
เส้นทางหลักมีปัญหา
หรือใช้งานไม่ได้

กองวิชาการและ
แผนงาน

รวมงบประมาณ 10,650,000    -               -               
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่8 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมสัมมนาสมาชกิสภา
เทศบาล คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจา้งประจ า และ
พนักงานจา้ง

เพือ่ให้ผู้เขา้รับการอบรม
ได้รู้และเขา้ใจ เร่ือง
กฎหมาย ระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงาน ทักษะและ
ประสบการณ์ และการ
ปฏิบัติหน้าที่

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

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

ส านักปลัดเทศบาล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

2 ก าหนดประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอนัมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีส าหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
เทศบาลลูกจา้งประจ า 
และพนักงานจา้ง

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอนัมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีให้กบับุคลากร
ภายในหน่วยงาน

จา่ยเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอนัมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีให้กบัพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้งทีอ่ยู่
ในหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.ท.จ. 
นครสวรรค์ เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ทัว่ไปเกี่ยวกบัหลักเกณฑ์เง่ือนไข
และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบ
แทนอนัเป็นกรณีพิเศษอนัมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจา้ง และ
พนักงานจา้งของเทศบาล พ.ศ.2558
 ลงวันที ่17 เม.ย.2558

10,000,000    10,000,000    10,000,000    เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

พนักงานเทศบาล 
พนัก งานครูเทศบาล
 ลูกจา้งประจ า และ
พนักงานจา้งมีความ
กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานและขวัญ
ก าลังใจ

งานการเจา้หน้าที่

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 านักปลัดเทศบาล
งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
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 ฯ
 มีความรู้ความสามารถ
ในการระงับเหตุอคัคีภัย
เบือ้งต้นและเพือ่ให้ อป
พร.ทีผ่่านการฝึกอบรมไป
แล้วมีความรู้และมีทักษะ
ในการใชอ้ปุกรณ์ และ
เทคนิคทีท่ันสมัย 
ตลอดจนศึกษาดูงานพืน้ที่
อื่นๆ

100 คน 500,000        500,000        500,000        จ านวน อพปร. ประชาชนมีความรุ้
และสามารถระงับ
เหตุอคัคีภัยเบือ้งต้น
ได้ อปพร. มีความรู้ 
มีทักษะในการใช้
อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พิม่มากขึ้น
และสามารถพัฒนา
ศูนย ์อปพร. ให้ดียิ่งขึ้น

 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

งานป้องกนั ฯ

6 เจา้หน้าทีป่้องกนั และ
พนักงานดับเพลิงทัศน
ศึกษาดูงาน

เพือ่ให้เจา้หน้าที ่และ
พนักงาน ได้ดูงาน
หน่วยงานอื่นเพือ่น ามา
ปรับปรุงหน่วยงาน

20 คน 80,000          80,000          80,000          จ านวนพนักงาน
ดับเพลิง

สามารถน ามา
ปรับปรุง ใน
หน่วยงานในการ
พัฒนาหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึ้น

 งานป้องกนัฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
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 านวนพนักงาน
ดับเพลิง

พนักงาน ได้เพิม่
ทักษะ และพัฒนาขดี
ความสามารถ

 งานป้องกนัฯ

8 ชมุชนเรียนรู้เกี่ยวกบัการ
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพือ่เป็นแหล่งการเรียนรู้
ของประชาชน เกี่ยวกบั
การป้องกนัและระงับสา
ธารณภัย

71 ชมุชน 96,000          จ านวนชมุชน ประชาชนสามารถ
ป้องกนัและระงับสา
ธารณภัยได้อยา่ง
ถกูต้อง ถกูวิธีการ

งานป้องกนั ฯ

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

งานป้องกนั ฯ

10 กอ่สร้างอาคารชดุทีพ่ัก
พนักงานดับเพลิง

เพือ่เป็นสวัสดิการให้กบั
เจา้หน้าทีแ่ละ พนักงาน

1  แห่ง 5,000,000      เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

เป็นทีพ่ักอาศัยของ
จนท. และพนักงาน
เกดิความรวดเร็วใน
การออกปฏิบัติงาน

งานป้องกนั ฯ

11 กอ่สร้างสถานีดับเพลิง 
(สถานียอ่ย)

เพือ่ควบคุมพืน้ที ่การ
ขยายตัวของเมือง ให้ทัว่ถงึ

1 แห่ง 1,000,000      เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

เพือ่ความรวดเร็วใน
การระงับเหตุสา
ธารณภัย

งานป้องกนัฯ

12 กอ่สร้างสถานีดับเพลิงแทน
สถานีดับเพลิงหลังเกา่

เพือ่ให้สถานีดับเพลิงมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม น่าอยู่

1 แห่ง 5,000,000      เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงามน่า
อยู่

งานป้องกนั ฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

13 ปรับปรุงอาคารส านักงาน
หน่วยเรือดับเพลิง วัด
ตะแบก

เพือ่ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานของสถานี
ดับเพลิง หน่วยเรือ
ดับเพลิง วัดตะแบก

1  หลัง 1,000,000      เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

เป็นส านักงาน 
ส าหรับปฏิบัติหน้าที ่
ของพนักงานดับเพลิง
สถานียอ่ย

งานป้องกนั ฯ

14 กอ่สร้างหลังคาทีจ่อดรถ 
และห้องซ่อมบ ารุง

เพือ่ปรับปรุงทีจ่อดรถ
และห้องซ่อมบ ารุงเพิม่เติม

1  แห่ง 300,000        เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

เกดิความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

งานป้องกนั ฯ

15 ปรับปรุง ต่อเติมอาคารที่
พักพนักงานดับเพลิง

เพือ่ให้มีทีพ่ักเพียงพอ
ส าหรับพนักงานดับเพลิง

1  แห่ง 800,000        เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

เกดิความรวดเร็วใน
การในการปฏิบัติ
หน้าที่

งานป้องกนั ฯ

16 กอ่สร้างป้อมยามภายใน
ชมุชน

เพือ่รักษาความปลอดภัย
ให้กบัประชาชน และ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
อาชญากรรม

2 ชมุชน 1,600,000      เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

การกอ่อาชญากรรม
ลดลงแกไ้ขปัญหายา
เสพติด

งานป้องกนั ฯ

17 ปรับปรุงอาคารส านักงาน
หน่วยเรือดับเพลิง วัด
ตะแบก

เพือ่ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานของสถานี
ดับเพลิง หน่วยเรือ
ดับเพลิง วัดตะแบก

1  แห่ง 200,000        เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

เป็นส านักงาน 
ส าหรับปฏิบัติหน้าที ่
ของพนักงานดับเพลิง
สถานียอ่ย

งานป้องกนั ฯ
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18 กอ่สร้างสถานทีฝึ่กซ้อมการ
ดับเพลิงรายใหญ่

เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพ
การดับเพลิงให้กบั
พนักงานดับเพลิง

1  แห่ง 700,000        เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

พนักงานดับเพลิง
สามารถดับเพลิงราย
ใหญ่ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

งานป้องกนัฯ

19 ซ่อมแซมห้องน้ าชั้น 1 
ส านักงานเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ าส าหรับการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ และให้คงอยู่ใน
สภาพใชก้ารได้ดี

ซ่อมแซมห้องน้ า - ส้วม ชาย หญิง 
ชั้น 1 ส านักงานเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ด้านงานทะเบียนราษฎร
และส านักการประปา

250,000        เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

ห้องน้ าอยู่ในสภาพใช้
การได้ดี

งานธุรการ

20 เปล่ียนผ้าม่านห้องประชมุ
สภาเทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่ป้องกนัแสงแดดใน
ห้องประชมุสภาเทศบาล
นครนครสวรรค์

เปล่ียนผ้าม่านป้องกนั UV พร้อม
อปุกรณ์เปิด-ปิด ด้วยรีโมทคอนโทรล

300,000        เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

ห้องประชมุสภา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์มีม่าน
ป้องกนัแสงแดด

งานธุรการ

21 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ส านักปลัดเทศบาล

เพือ่บ ารุงรักษาโครงสร้าง
ขอครุภัณฑ์ทีม่ีขนาดใหญ่
ของส านักปลัดเทศบาล

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ของส านักปลัดเทศบาล

1,000,000      เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

ครุภัณฑ์ของส านัก
ปลัดเทศบาลทัง้หมด
สามารถใชง้านได้ปกติ

ส านักปลัดเทศบาล
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22 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ส านัก
ปลัดเทศบาล

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง ส านักปลัดเทศบาล

400,000        เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

ส านักปลัดเทศบาล

23 จดัหาครุภัณฑ์ส านัก
ปลัดเทศบาล

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจค็เตอร์แบบ
ฉายภาพประชดิจอภาพ ความสว่าง
ไม่น้อยกว่า 3,000 Lumens จ านวน
 1 เคร่ือง

100,000        จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

การปฎิบัติงานเกดิ
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 
จ านวน 1 เคร่ือง

39,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

ตู้เหล็กเกบ็เอกสารชนิดบานเล่ือน
กระจก  จ านวน 2 ตู้

9,000           งานการเจา้หน้าที่

คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 
จ านวน 2 ชดุ

32,000          งานการเจา้หน้าที่
,งานส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว

เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก (Inkjet 
Printer) 3 เคร่ือง

12,900          งานการเจา้หน้าที่
,งานส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว
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เคร่ืองส ารองไฟคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง 6,400           งานการเจา้หน้าที่
,งานส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ ส าหรับ
งานส านักงาน 2 เคร่ือง

32,000          งานการเจา้หน้าที่
,งานส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว

ระบบเสียงตามสายภายในอาคาร
หอชมเมืองพร้อมการติดต้ัง จ านวน 
1 ระบบ

35,000          งานส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว

รถรางรับ-ส่งผู้โดยสารขนาดไม่น้อย
กว่า 28 ทีน่ัง่ จ านวน 2 คัน

2,000,000      งานส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว

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

787,000        งานป้องกนัฯ

เคร่ืองตรวจวัดการร่ัวของกา๊ซไวไฟ 
และกา๊ซพิษแบบเคล่ือนยา้ยได้ 
พร้อมอปุกรณ์

160,000        งานป้องกนัฯ

บันไดอลูมิเนียม แบบสไลท์ 2 ท่อน 
จ านวน 3  ชดุ

45,000          งานป้องกนัฯ
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หัวฉดีดับเพลิงในอาคารจ านวน 2  
ชดุ

90,000          งานป้องกนัฯ

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

90,000          งานป้องกนัฯ

ถงัอากาศเคร่ืองชว่ยหายใจ ส าหรับ
ดับเพลิงในอาคาร พร้อมหน้ากาก
และอปุกรณ์ จ านวน 1  ชดุ

175,000        งานป้องกนัฯ

รถยนต์ดับเพลิง ส าหรับดับไฟใน
อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่ 
พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1  คัน

6,000,000      งานป้องกนัฯ

เคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม้ แบบเคร่ืองยนต์ 
จ านวน 2 เคร่ือง

100,000        งานป้องกนัฯ

เคร่ืองฟืน้คืนคล่ืนหัวใจด้วยไฟฟ้า 
แบบอตัโนมัติ จ านวน 4 เคร่ือง

500,000        งานป้องกนัฯ

24 เพิม่ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานของกองวิชาการ
และแผนงาน

เพือ่ให้การด าเนินงานเกดิ
 ประสิทธิภาพและความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน

จา้งเหมาบริการบุคลากร 
จ านวน 4 คน

432,000        จ านวนบุคลากร 
ทีจ่า้งเหมา

สามารถปฏิบัติงานที ่
ได้รับมอบหมายได้ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
งานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ งาน
ประสัมพันธ์
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25 ซ่อมใหญ่รถกระบะ 
ทะเบียน  ข9785

เพือ่ซ่อมแซมรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน ข9785
 ให้สามารถใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ซ่อมใหญ่ รถยนต์หมายเลยทะเบียน
 ข9785 จ านวน 1 คัน

100,000        เป็นไปตาม 
ขอ้ก าหนดของ 
สัญญา

รถยนต์สามารถใชง้าน
 ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
งานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ งาน
ประสัมพันธ์

26 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ กองวิชาการและ
แผนงาน

เพือ่บ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ทีม่ีขนาด
ใหญ่ของกองวิชาการและ
แผนงาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ของกองวิชาการและแผนงาน

1,000,000      เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

ครุภัณฑ์ของกอง
วิชาการและแผนงาน
ทัง้หมดสามารถใช้
งานได้ปกติ

กองวิชาการและ
แผนงาน

27 ปรับปรุงสถานทีท่ างาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ

เพือ่ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน

ติดต้ังกระจกระหว่างงาน
ประชาสมัพันธ์กบังานทะเบียน
ราษฎร์ ติดต้ังโครงกระจกอลูมิเนียม
พร้อมติดสติกเกอร์ฝ้า ขนาด 5.50 x
 2.20 เมตร จ านวน 3 ชดุ

70,500          กองวิชาการและ
แผนงาน

28 จดัท าส่ือมัลติมีเดียอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจา้พระยา

เพือ่ใชใ้นการแสดง
ส่ือผสมมัลติมีเดีย ส าหรับ
ให้ความรู้และการศึกษา
ความเป็นมาของเมือง
นครสวรรค์ จดุก าเนิดต้น
แม่น้ าเจา้พระยา

จดัหาระบบฉายภาพ ระบบเสียง 
และส่ือผสม และจดัท าส่ือผสม
มัลติมีเดีย

15,600,000    จ านวนระบบส่ือ
มัลติมีเดีย

มีส่ือผสมมัลติมีเดีย
พร้อมระบบฉายภาพ
และระบบเสียง

กองวิชาการและ
แผนงาน
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29 จดัหาครุภัณฑ์กองวิชาการ
และแผนงาน

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
แขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 60,000 บีทียู
 จ านวน 5 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง 
(รายการนอกมาตรฐาน)

425,000        จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอการ
ปฏิบัติงาน

กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริหารฯ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
แขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู
 จ านวน 1 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง

44,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานร้องทุกขฯ์

ตู้เกบ็เอกสารชนิดบานเปิด 2 บาน 
จ านวน 1 ตู้

5,500           กองวิชาการและ
แผนงาน
งานร้องทุกขฯ์

กล้องถา่ยภาพนิง่และวีดีโอระบบ
ดิจติอล ความละเอยีดไม่น้อยกว่า 
20 ล้านพิกเซล  จ านวน 1 ชดุ 
(ราคานอกมาตรฐาน)

99,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่ฯ

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 1 เมตร จ านวน 1 ตัว

9,800           กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่ฯ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง

32,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานจดัท างบฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองส ารองไฟคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง 6,400           กองวิชาการและ
แผนงาน

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังกช์ั่น 3 เคร่ือง 23,700          กองวิชาการและ
แผนงาน

เกา้อี้ผู้บริหารพนักสูงขาเหล็ก 
จ านวน 1 ตัว

5,000           กองวิชาการและ
แผนงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ส านักงาน
  จ านวน 1 เคร่ือง

16,000          งานจดัท างบฯ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ส าหรับ
งานประมวลผล 3 เคร่ือง

63,000          งานเทคโนฯ
งานประชาสัมพันธ์
งานวิเคราะห์ฯ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์เน็ตบุค๊ 1 เคร่ือง 10,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รถเขน็อเนกประสงค์แบบพับได้ 
ขนาด 910 X 610 X 875 ซม. 1 คัน

5,000           กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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210
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

อปุกรณ์ Router Broad ชนิด 1 
CPU Ram แรมไม่น้อยกว่า 256 MB
  จ านวน 4 ตัว

20,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โปรเจคเตอร์แบบฉายประชดิจอภาพ
 ความสว่างไม่น้อยกว่า 3,500 
Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

100,000        กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โปรเจคเตอร์แบบ DLP ความสว่าง
ไม่น้อยกว่า 3,500 Lumens, HDMI
 จ านวน 2 เคร่ือง

78,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สว่านไฟฟ้าชนิดมือถอืใชพ้ลังงาน 
จากแบตเตอร่ี จ านวน 1 ตัว

6,500           กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

อปุกรณ์ Gigabit Network Switch
 L2 ขนาดไม่น้อยกว่า 
24 ชอ่งสัญญาณ จ านวน 4 เคร่ือง

96,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

อปุกรณ์ Poe Network Switch  
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ชอ่งสัญญาณ 
จ านวน 4 เคร่ือง

36,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เคร่ืองพิมพ์ Network Printer 
จ านวน 1 เครือง

6,500           กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การ์ดระบบโทรศัพท์ไอพี จ านวน 1 
ชดุ

95,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รถจกัรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
120 ซีซี แบบเกยีร์อตัโนมัติ จ านวน
 1 คัน

55,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 3 KVA 2  u 
rack noung จ านวน 3 เคร่ือง

135,000        กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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212
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

จอฉายโปรเจคเตอร์แบบติดต้ัง
กลางแจง้ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว้ 
จ านวน 1 จอ

65,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จอคอมพิวเตอร์ LED จ านวน 1 จอ 6,000           กองวิชาการและ
แผนงาน
งานประชาสัมพันธ์

30 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ส านักการคลัง

เพือ่บ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ทีม่ีขนาด
ใหญ่ของส านักการคลัง

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ของส านักการคลัง

500,000        เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

ครุภัณฑ์ของส านัก
การคลังทัง้หมด
สามารถใชง้านได้ปกติ

ส านักการคลัง

31 จดัหาครุภัณฑ์ส านักการคลัง เพือ่ให้มีเคร่ืองเคร่ืองใช้
เพียงพอแกก่ารปฎิบัติงาน

จอคอมพิวเตอร์ LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 21 นิว้ จ านวน 1 จอ

4,500           จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
เพียงพอแกก่าร
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการคลัง
งานพัฒนารายได้

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000          ส านักการคลัง
งานพัฒนารายได้

เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก (INKJET 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

4,300           ส านักการคลัง
งานพัฒนารายได้
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213
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน  1  เคร่ือง 3,200           ส านักการคลัง
งานพัฒนารายได้

ตู้เกบ็เอกสาร 4 ล้ินชกั จ านวน 1 ตู้ 6,000           ส านักการคลัง
งานพัฒนารายได้

กล้องถา่ยภาพนิง่ระบบดิจติอล 
 ความละเอยีดไม่น้อยกว่า 16 ล้าน
พิกเซล  จ านวน 2 เคร่ือง

20,000          ส านักการคลัง
งานแผนทีภ่าษี

บอร์ดประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติงาน ขนาด 1.20x2.40 ม. 
จ านวน 3 บอร์ด

45,000          ส านักการคลัง

รถจกัรยานยนต์ ขนาดปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 110 ซีซี แบบ
เกยีร์อตัโนมัติ จ านวน 2 คัน

88,000          ส านักการคลัง
งานแผนทีภ่าษี

ตู้เหล็กเกบ็เอกสารบานเล่ือนกระจก
 จ านวน 2 ตู้

7,500           ส านักการคลัง
งานพัสดุ

ตู้เหล็กบานพับ ชนิด 2 บานเปิด 
จ านวน 2 ตู้

9,000           ส านักการคลัง
งานพัสดุ

32 จา้งเหมาบุคลากรปฎิบัติงาน
ฝ่ายบริหารงานทัว่ไปและ
ส่วนควบคุมการกอ่สร้าง
อาคารและ
ผังเมือง

เพือ่ปฏิบัติงานในงาน
ธุรการ,งานการเงินและ
บัญช,ีงานวิศวกรรมโยธา,
งานสถาปัตยกรรม,งาน
ควบคุมอาคาร,งานผังเมือง

จา้งเหมาบริการบุคลากรเพิม่ 
จ านวน  22  อตัรา

2,376,000      จ านวนบุคลากร
จา้งเหมา

สามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านักการชา่ง
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214
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

33 จา้งเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน
ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วน
การโยธา

เพือ่ปฏิบัติงานใน 
งานสาธารณูปโภค,งาน
สถานทีแ่ละไฟฟ้า
สาธารณะ,งาน
สวนสาธารณะ

จา้งเหมาบริการบุคลากรเพิม่ 
จ านวน  122  อตัรา

13,176,000    จ านวนบุคลากร
จา้งเหมา

สามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านักการชา่ง

34 จา้งเหมาบุคลากรปฎิบัติงาน
ฝ่ายสาธารณูปโภค 
งานสวนสาธารณะ ส่วนการ
โยธา

เพือ่ปฏิบัติงานใน 
งานสวนสาธารณะ

จา้งเหมาบริการบุคลากรเพิม่ 
จ านวน  5  อตัรา

540,000        จ านวนบุคลากร
จา้งเหมา

สามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านักการชา่ง

35 จา้งเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน
ฝ่ายจดัการสภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใชแ้ล้ว งานก าจดั
มูลฝอยและส่ิงปฏิกลูและ
งานบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม ส่วนชา่งสุขาภิบาล

เพือ่ปฏิบัติงานใน งาน
ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกลูและงานบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม

จา้งเหมาบริการบุคลากรเพิม่ 
จ านวน  48  อตัรา

5,184,000      จ านวนบุคลากร
จา้งเหมา

สามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านักการชา่ง

36 จา้งเหมาบุคลากร
ปฎิบัติงาน ฝ่ายจดัการ
คุณภาพน้ า 
ส่วนชา่งสุขาภิบาล

เพือ่ปฏิบัติงานในงาน
บ าบัดน้ าเสีย ณ โรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ า

จา้งเหมาบริการบุคลากรเพิม่  
จ านวน  25  อตัรา

3,060,000      จ านวนบุคลากร
จา้งเหมา

สามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านักการชา่ง
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215
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

37 จา้งเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน
ฝ่ายศูนยเ์คร่ืองจกักรกล 
ส่วนการโยธา

เพือ่ปฏิบัติงานใน 
งานกอ่สร้างโครงสร้าง
พืน้ฐาน

จา้งเหมาบริการบุคลากรเพิม่ 
จ านวน  34  อตัรา

3,672,000      จ านวนบุคลากร
จา้งเหมา

สามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านักการชา่ง

38 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 มีความรู้ 
มีทักษะในการ
ปฎิบัติงานอยา่ง
ถกูต้องความรู้

พนักงานเทศบาล
ลูกจา้งประจ า
พนักงานจา้งมีความรู้
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักการชา่ง

39 กอ่สร้างป้ายประชาสัมพันธ์
 อทุยานสวรรค์

เพือ่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูล
ขา่วสารต่าง ๆ ให้
ประชาชนรับทราบ

ป้ายประชาสัมพันธ์ อทุยานสวรรค์
จ านวน 2 ป้าย ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

600,000        จ านวนป้ายประชา
สัมพันธ์

ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลขา่วสารต่าง ๆ

ส านักการชา่ง

40 กอ่สร้างป้ายประชาสัมพันธ์
แยกพหลโยธิน

เพือ่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูล
ขา่วสารต่าง ๆ ให้
ประชาชนรับทราบ

ป้ายประชาสัมพันธ์แยกพหลโยธิน
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

300,000        จ านวนป้ายประชา
สัมพันธ์

ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลขา่วสารต่าง ๆ

ส านักการชา่ง
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

41 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน
เชื่อมต่ออาคารบ่อชวีภาพ
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ า 
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่ให้มีหลังคาคลุม
ทางเดินเชื่อมต่ออาคาร
บ่อชวีภาพโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า  เทศบาล
นครนครสวรรค์

หลังคาคลุมทางเดินเชื่อมต่ออาคาร
บ่อชวีภาพโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า 
จ านวน  1  แห่ง

900,000        จ านวนหลังคา
คลุม
ทางเดิน

มีหลังคาคลุมทางเดิน
เชื่อม
ต่ออาคารบ่อชวีภาพ
โรงปรับ
ปรุงคุณภาพน้ า 
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการชา่ง

42 ถมดินบริเวณที ่นสล. ทุง่
เล้ียงสัตว์สาธารณะ
ประโยชน์ริมถนนไกรลาส

เพือ่ใชก้อ่สร้างศูนย์
ราชการของเทศบาล

พืน้ทีป่ระมาณ 10 ไร่ ปริมาตรดินถม
 102,000 ลบ.ม.

9,200,000      จ านวนเพิม่ขึ้น
ของพืน้ที่

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการ

ส านักการชา่ง

43 ปรับปรุงฝ้าเพดานห้อง
ประชมุชั้น 5 (ภาพ
จติรกรรม)

เพือ่ปรับปรุงฝ้าเพดานให้
มีความสวยงาม

ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องประชมุชั้น 5 
จ านวน 1 งาน ตามแบบแปลนราย
ละเอยีดของเทศบาล

2,000,000      การปรับปรุงฝ้า
เพดานห้องประชมุ
ชั้น 5

เพือ่ให้ห้องประชมุมี
รูปแบบและลวดลาย
สวยงามอยู่ในสภาพ
พร้อมใชง้านอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
เทศบาล

44 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
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

45 ปรับปรุงแพสูบน้ าจาก
แม่น้ าเจา้พระยาเขา้
อทุยานสวรรค์

เพือ่ควบคุมระดับน้ าใน
อทุยานสวรรค์ให้มีระดับที่
เหมาะสม

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
อตัราสูบน้ าไม่น้อยกว่า 250 
ลูกบาศกเ์มตรต่อชั่วโมง จ านวน 2 
เคร่ือง พร้อมระบบท่อดูดท่อส่ง
ระบบไฟฟ้า ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

2,000,000      จ านวนเคร่ืองสูบ
น้ าด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า

ระดับน้ าในอทุยาน
สวรรค์อยู่ในระดับที่
เหมาะสมตลอดปีโดย
การเคร่ืองจกัรที่
ประหยดัพลังงาน
และมีประสิทธิภาพ

ส านักการชา่ง

46 กอ่สร้างป้ายโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ าต้นแม่น้ า
เจา้พระยาและทางขึ้นลง 
คสล.

เพือ่ให้ประชาชนทราบ
ขอ้มูล

กอ่สร้างป้ายโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า
ต้นแม่น้ าเจา้พระยา 1 แห่ง และ
ทางขึ้นลง คสล. 1 แห่ง ตามแบบ
แปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

300,000        จ านวนป้าย เพือ่ให้ประชาชน
รับทราบ

ส านักการชา่ง

47 กอ่สร้างป้ายประชาสัมพันธ์
แบบจอ LED บริเวณร้ัวโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ าต้น
แม่น้ าเจา้พระยา

เพือ่ให้ประชาชนทราบ
ขา่วสารของโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ าต้นแม่น้ า
เจา้พระยา

ป้าย LED ขนาดกว้าง 3.84 เมตร 
ยาว 5.76 เมตร พร้อมโครงป้าย
ระบบควบคุมและงานเชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้า ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

2,500,000      จ านวนป้าย LED เพือ่ให้ประชาชนที่
สัญจรไปมาได้รับ
ขา่วสารหรือการ
ประชาสัมพันธ์ขอ้มูล
ต่างๆ

ส านักการชา่ง

48 ติดต้ังระบบรดน้ าต้นไม้
อตัโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

เพือ่บ ารุงรักษาต้นไม้และ
ชว่ยลดค่าใชจ้า่ยด้าน
พลังงานไฟฟ้า

ติดต้ังระบบรดน้ าต้นไม้อตัโนมัติ
พลังงานแสงอาทิตย ์พร้อมติดต้ังใช้
งาน ณ โรงปรับ
ปรุงคุณภาพน้ า พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
5,100 ตารางเมตร

500,000        จ านวนระบบรด
น้ าต้นไม้
แสงอาทิตย์

มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
เพียงพอแกก่าร
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการชา่ง
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

49 ปรับปรุงสนามแบดมินตัน
บริเวณลานกฬีาอทุยาน
สวรรค์

เพือ่อ านวยความสะดวก
แกป่ระชาชนทีเ่ขา้มาออก
ก าลังกายภายในอทุยาน
สวรรค์

ลอกพืน้สนามแบดมินตันเดิมแล้ว
กล้ิงน้ ายารองพืน้พร้อมเทปาดพีย ู
ความหนา 4 มม. แล้วกล้ิงสีทับหน้า
 2 รอบ พร้อมตีเส้นสนามแบดมินตัน
 พืน้ลานกฬีา พืน้ทีป่รับปรุงรวม 211
 ตารางเมตร

300,000        จ านวนพืน้ที่
ปรับปรุง

ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายทีไ่ด้
มาตรฐาน

ส านักการชา่ง

50 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ส านักการชา่ง

เพือ่บ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
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

51 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ส านัก
การชา่ง

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นแล
ส่ิงกอ่สร้างส านักการชา่ง

500,000        500,000        500,000        จ านวนทีดิ่นและ
ส่ิง
กอ่สร้างทีไ่ด้บ ารุง
รักษา

ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
ทีม่ีประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐาน

ส านักการชา่ง

52 จดัหาครุภัณฑ์ส านักการชา่ง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอแกก่ารปฎิบัติงาน

รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดต้ังเครน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 5 ตัน จ านวน  1 คัน

3,400,000      จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
เพียงพอแกก่าร
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการชา่ง
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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

คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ ส าหรับงาน
ประมวลผลจ านวน 2 เคร่ือง

42,000          ส านักการชา่ง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 3 เคร่ือง

48,000          ส านักการชา่ง

เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก (INJET 
Printer) จ านวน 3 เคร่ือง

12,900          ส านักการชา่ง

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน  3  เคร่ือง 9,600           ส านักการชา่ง

โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว 3,500           ส านักการชา่ง
จอน าเสนอผลงาน (BIG Pad) 
จ านวน  1  เคร่ือง

350,000        ส านักการชา่ง
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองปัน้เม็ดปุย๋อนิทรีชวีภาพ 
พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ จ านวน 1 
เคร่ือง

734,000        ส านักการชา่ง

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
แขวนขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทีย ู
จ านวน  6  เคร่ือง

264,000        ส านักการชา่ง

หลอดประหยดัไฟ แอล อ ีดี 
จ านวน 2,000 หลอด

1,100,000      ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองตักขยะอตัโนมัติชนิดละเอยีด 
พร้อมติดต้ังใชง้าน จ านวน 1 เคร่ือง

3,500,000      ส านักการชา่ง

เคร่ืองตักขยะอตัโนมัติชนิดหยาบ 
พร้อมติดต้ังใชง้าน จ านวน 1 เคร่ือง

3,500,000      ส านักการชา่ง

เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ชนิดล่อน้ า
ในตัวจ านวน 50 เคร่ือง

90,000,000    ส านักการชา่ง

รถกวาดถนนแบบลากจงู (Rotary 
Broom) ชนิด 3 ล้อ จ านวน  1  คัน

350,000        ส านักการชา่ง

เคร่ืองสูบน้ า Submersible จ านวน
 2 ชดุ

3,500,000       ส านักการชา่ง

เงินอุดหนุน
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองผสมยางแอสฟัลท์ ขนาด 12 
ตันต่อชั่วโมง พร้อมสายพานล าเลียง
 จ านวน 1 เคร่ือง

4,000,000      ส านักการชา่ง

รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 10 ล้อ
เคร่ืองยนต์ดีเซลมีก าลังไม่น้อยกว่า 
240 แรงม้า จ านวน 4 คัน

14,400,000    ส านักการชา่ง

รถขดุตีนตะขาบ ขนาดเคร่ืองยนต์
ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จ านวน 1 
คัน

4,500,000      ส านักการชา่ง

เคร่ืองปัม้ลม จ านวน 1 เคร่ือง 50,000          ส านักการชา่ง
โคมไฟถนน LED และแผงโซล่าเซลล์
 จ านวน  10  ชดุ

450,000        ส านักการชา่ง

รถเกล่ียดิน ขนาด 150 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

7,500,000      ส านักการชา่ง

รถมอเตอร์ไซค์ 3 ล้อ จ านวน 1 คัน 90,000          ส านักการชา่ง

ตู้เชื่อมกระแสไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 6,500           ส านักการชา่ง

กบไฟฟ้า แบบมือถอื จ านวน 1 ตัว 12,000          ส านักการชา่ง

เคร่ืองสกดัท าลาย จ านวน 1 เคร่ือง 29,000          ส านักการชา่ง
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

สว่านโรตาร่ี จ านวน 1 ตัว 14,000          ส านักการชา่ง
เคร่ืองขดักระดาษทราย แบบมือถอื
แบบส่ัน จ านวน 1 เคร่ือง

5,000           ส านักการชา่ง

สว่านไร้สายระบบชาร์จไฟ จ านวน 1
 ตัว

7,500           ส านักการชา่ง

รถเขน็ ขนาด 2 ล้อ จ านวน 5 คัน 10,000          ส านักการชา่ง
สว่านหัวงอ จ านวน 1 ตัว 2,000           ส านักการชา่ง
เคร่ืองปัม้ลม จ านวน 1 เคร่ือง 110,000        ส านักการชา่ง
เล่ือยสายพาน จ านวน 1 เคร่ือง 64,000          ส านักการชา่ง
ปืนขาเด่ียว จ านวน 1 ตัว 1,700           ส านักการชา่ง
เคร่ืองปัน่ไฟ จ านวน 1 เคร่ือง 63,000          ส านักการชา่ง
เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี จ านวน 1 
เคร่ือง

36,000          ส านักการชา่ง

รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี แบบเปิดขา้งเทท้าย 
จ านวน 1 คัน

900,000        ส านักการชา่ง

เล่ือยยนต์ จ านวน 2 ตัว 38,000          ส านักการชา่ง
เคร่ืองผลิตปุย๋ชนิดเม็ด จ านวน 1 
เคร่ือง

150,000        ส านักการชา่ง

เคร่ืองวัดค่า BOD พร้อมอปุกรณ์ 
จ านวน 1 ชดุ

130,000        ส านักการชา่ง
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

สายดูดดินเลน ขนาด 4 นิว้ พร้อม
ขอ้ต่อ จ านวน 1 เส้น

54,000          ส านักการชา่ง

ตู้บานเล่ือนกระจก จ านวน 1 หลัง 4,200           ส านักการชา่ง
เต้นท์ผ้าใบทรงจั่ว จ านวน 20 หลัง 600,000        ส านักการชา่ง
เคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้แขง็ จ านวน 1
 เคร่ือง

9,500           ส านักการชา่ง

เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจกัรยาน 
จ านวน 2 เคร่ือง

22,000          ส านักการชา่ง

53 เพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของส านักการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

เพือ่เพิม่บุคลากรให้
เพียงพอต่อกาปฏิบัติงาน

จา้งเหมาบริการบุคลากร จ านวน 20
 อตัรา

2,160,000      2,160,000      2,160,000      จ านวนบุคลากร
ทีจ่า้งเหมา

ประชาชนได้รับการ
บริการด้านการ
สาธารณสุขอยา่งทัว่ถงึ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

54 จา้งเหมาดูแลรักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข

เพือ่ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยต่อทรัพยสิ์น
ของทางราชการ

จา้งเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
อาคารศุนยบ์ริการสาธารณสุข 
จ านวน 4 แห่ง

432,000        432,000        432,000        จ านวนบุคลากร
ทีจ่า้งเหมา

อาคารศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขได้รับการ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในทรัพยสิ์น

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

55 อบรมพนักงานขบัรถยนต์
ส านักการสาธารณสุขฯ

1.ให้พนักงานขบัรถยนต์
ได้รับความรู้ และมีการ
ปฏิบัติงานทีถ่กูต้อง
2.เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน

พนักงานขบัรถยนต์ ผ่านการอบรม 
ร้อยละ 80 ของพนักงานทีเ่ขา้ร่วม
การอบรม

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

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

งานบริการรักษา
ความสะอาด

56 กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ัฒนา
คุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ

เพือ่ใชเ้ป็นสถานที่
ปฏิบัติงานให้การดูแล
ผู้สูงอายุ

กอ่สร้างอาคารชั้นเดียว  ขนาดพืน้ที่
 525 ตรม. จ านวน 1 อาคาร

6,300,000      จ านวนอาคาร
ศูนยพ์ัฒนา
คุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุ

มีสถานทีป่ฎิบัติงาน
ในการดูแลและท า
กจิกรรมกบัผู้สูงอายุ
อยา่งมีประสิทภาพ
ต่อเนือ่ง

ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข3

57 กอ่สร้างโรงจอดรถพร้อมค่า
ร้ือถอนเดิม 

เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีจ่อดรถ
พนักงานและประชาชน

จ านวน 1 หลัง ขนาดกว้าง6.5xยาว
20 เมตร (เท่าเดิม)

220,000        จ านวนโรงจอดรถ เพิม่ประสิทธิภาพใน 
ด้านการให้และรับ
บริการ

ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

58 ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เดิมเป็น
ระบบราง และปรับปรุง
ระบบบ าบัดน้ าเสียของโรง
ฆ่าสัตว์

เพือ่ให้มีโรงฆ่าสัตว์และ
ระบบบ าบัดน้ าเสียทีผ่่าน
มาตรฐานของกรมปศุสัตว์

จ านวน 1 แห่ง 20,000,000    จ านวนโรงฆ่า
สัตว์และระบบ
บ าบัดน้ าเสียที่
ได้รับการปรับปรุง

โรงฆ่าสัตว์และระบบ
บ าบัดน้ าเสียได้รับ
การปรับปรุงให้
เป็นไปตามมาตรฐาน

งานสัตวแพทย์
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

59 จดัหาครุภัณฑ์ส านักการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท้ีจ่ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

กล้องถา่ยภาพนิง่ระบบดิจติอล 
 ความละเอยีดไม่น้อยกว่า 16 ล้าน
พิกเซล พร้อมอปุกรณ์  จ านวน 1 
เคร่ือง

10,000          จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

 อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอแก่
การปฏิบัติงาน

ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

พัดลมแขวนติดผนัง ขนาด 16 นิว้
พร้อมติดต้ัง จ านวน 9 เคร่ือง
(2,000บาท/เคร่ือง)

18,000          ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิว้ พร้อม
ติดต้ังจ านวน 6 ตัว (2,500บาท/ตัว)

15,000          ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

พัดลมต้ังพืน้ ขนาด 22 นิว้ จ านวน 
2 ตัว  (2,190บาท/ตัว)

4,380           ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ ากว่า 
48,000 บีทีย ู (แบบแขวน) จ านวน 
3 ตัว (56,000บาท/ตัว)

168,000        ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 15,000 
บีทีย ูจ านวน 1 ตัว 

26,000          ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

กระดานไวท์บอร์ด พร้อมขามี
ล้อเล่ือน  จ านวน 1 ชดุ

5,250           ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

โพเดียม  จ านวน 1 ชดุ 6,000           ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ส านักงาน
  จ านวน 1 เคร่ือง

16,000          ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

เคร่ืองขยายเสียง 240 วัตต์ พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 1 ชดุ ประกอบด้วย
-ล าโพงติดเพดาน/ผนัง 26 ตัว
-ไมค์ลอย 4 ตัว
-ขาต้ังไมค์บนโต๊ะ 2 อนั
-ขาต้ังไมค์พืน้ 2 อนั
-กล่องรับสัญญาณภาพและเสียง 
พร้อมอปุกรณ์ 1 ชดุ

160,000        ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

ตู้เหล็กเกบ็เคร่ืองเสียง จ านวน 1 ตู้ 13,000          ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

โปรเจคเตอร์ 3500 ANSI Lumens
 XGA

39,000          ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

จอรับภาพขนาด 150 นิว้ พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 1 ชดุ

20,000          ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

ติดต้ังผ้าม่านปรับแสงในห้องประชมุ
และในอาคารศูนยพ์ัฒนาคุณภาพ
ชวีิตผู้สุงอาย ุ 

ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

ขนาด 2.9 x 1.5 เมตร จ านวน 9 
ชอ่ง ชอ่งละ 4,000 บาท

36,000          

ขนาด 1.6 x 1.5 เมตร จ านวน 2 
ชอ่ง ชอ่งละ 2,200 บาท

4,400           

ขนาด 2x5 เมตร จ านวน 1 ชอ่ง    
ชอ่งละ 9,000 บาท

9,000           

ชดุรับแขก (โซฟา)  3  ชิ้น พร้อม
โต๊ะกลางจ านวน 1 ชดุ

13,000          ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

ทีวีจอแบน 46 นิว้ LED จ านวน 1 
เคร่ือง

27,990          ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข3

โต๊ะท างาน จ านวน 2 ชดุ 
(2,050บาท/ชดุ)

4,100           ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

เกา้อี้บุนวมมีล้อเล่ือน  
จ านวน 4 ตัว
(1,690บาท/ตัว)

6,760           ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

โต๊ะพับเหล็ก จ านวน 6 ตัว 
(3,700บาท/ตัว)

22,200          ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

เกา้อี้บุนวมขาเหล็กจ านวน 200 ตัว 
(490บาทx200ตัว)

98,000          ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

เตาแกส๊ 2 หัว   จ านวน 1 เตา 2,390           ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

คูลเลอร์น้ าร้อน ขนาดความจ ุ20 
ลิตร จ านวน 1 ใบ

4,090           ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

คูลเลอร์น้ าเยน็ ขนาดความจ ุ50 
ลิตร  จ านวน 1 ใบ

5,800           ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

ตู้เยน็ 2 ประตู ขนาด 13 คิว  
จ านวน 1 เคร่ือง

19,000          ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

โต๊ะท างานเจา้หน้าที ่จ านวน 1 ชดุ 4,100           ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

บอร์ดประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 
บอร์ด

4,500           ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกยีร์อตัโนมัติ จ านวน 1 คัน

44,000          ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

ตู้เกบ็เอกสาร 2 ล้ินชกั  จ านวน 1 ตู้ 2,900           ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข4

ตู้เกบ็เอกสาร 3 ล้ินชกั  จ านวน 1 ตู้ 3,600           ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข4

ตู้เกบ็เอกสาร ชนิดสองตอน  จ านวน
  2  ชดุ

17,000          ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข4

ตู้ล าโพงพร้อมเคร่ืองขยายเสียงในตัว
 500 วัตต์ ขนาด15 นิว้ แบบล้อลาก
 พร้อมไมโครโฟนไร้สาย จ านวน  1  
 ตู้

8,000           ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข4

เคร่ืองพ่นสารเคมีชนิดฝอยละเอยีด
ติดรถยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง

1,000,000      กลุ่มงานป้องกนั 
และควบคุม
โรคติดต่อ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองพ่นสารเคมีชนิดฝอยละเอยีด
สะพายหลัง จ านวน 1 เคร่ือง

95,000          กลุ่มงานป้องกนั 
และควบคุม
โรคติดต่อ

เคร่ืองพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน
สะพายหลัง จ านวน 1 เคร่ือง

85,000          กลุ่มงานป้องกนั 
และควบคุม
โรคติดต่อ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 
BTU จ านวน 1 เคร่ือง

37,000          กลุ่มงานป้องกนั 
และควบคุม
โรคติดต่อ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 3 เคร่ือง

48,000          กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

21,000          กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็เอกสาร
ระดับศูนยบ์ริการ จ านวน 1 เคร่ือง

29,000          กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

เกา้อี้พักคอยเหล็ก 3 ทีน่ัง่ จ านวน 2
 ชดุ

8,000           กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

จดัซ้ือเต็นท์ขนาด 3 ม. x 3 ม. 
จ านวน 10 เต็นท์

55,000          งานบริการรักษา
ความสะอาด

จดัซ้ือรถยกถงัคอนเทนเนอร์ จ านวน
 1 คัน

3,900,000      งานบริการรักษา
ความสะอาด

ซ่อมเปล่ียนแปลงรถเปล
เอนกประสงค์ จ านวน 2 คัน 
หมายเลขทะเบียน 82-1330 แปลง
เป็นรถยกถงัคอนเทนเนอร์ จ านวน 1
 คัน หมายเลขทะเบียน 82-4125 
แปลงเป็นรถอดัขยะ จ านวน 1 คัน

2,000,000      งานบริการรักษา
ความสะอาด

จดัซ้ือรถตัดหญ้าจ านวน 1 คัน 95,000          งานบริการรักษา
ความสะอาด

ซ่อมใหญ่รถยกเบอร์ 5 หมายเลข
ทะเบียน 81-8611

500,000        งานบริการรักษา
ความสะอาด

รถจกัรยานยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า 120
 ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดา จ านวน 2 คัน

104,000        งานบริการรักษา
ความสะอาด

เคร่ืองชอ็ตสุกรสลบด้วยไฟฟ้า 62,000          งานสัตวแพทย์
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

16,000          ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ

โต๊ะพร้อมเกา้อส้ าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชดุ

5,000           ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน  1  เคร่ือง 3,200           ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน  ขนาดไม่ต่ ากว่า 50,000
 บีทีย ูจ านวน 1 เคร่ือง

57,000          ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน  ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000
 บีทีย ูจ านวน 2 เคร่ือง

66,000          ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

รถโดยส ารขน าด 12 ทีน่ัง่ (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี จ านวน 1 คัน

1,294,000      ส านักการ
สาธารณสุขฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

60 จา้งเหมาภารโรง เพือ่ให้มีภารโรงเพียงพอ
ในการดูแลอาคารเรียนให้
สะอาด สวยงาม  และ
ความปลอดภัยของ
อาคารสถานทีบ่ริเวณ
โรงเรียน และศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

เพือ่จา้งเหมาบุคคลเป็นภารโรง  
จ านวน 12 คน

1,296,000      1,296,000      1,296,000      จ านวนบุคคลที่
จา้ง

อาคารสถานทีม่ีความ
สะอาดและปลอดภัย

ส านักการศึกษา

61 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ส านัก
การศึกษา

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้างของส านักการศึกษา

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

ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

ส านักการศึกษา

62 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ส านักการศึกษา

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ของส านักการศึกษา

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

ประสิทิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ส านักการศึกษา

63 การจดัซ้ือระบบจดัการ
ทดสอบเพือ่พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด

เพือ่จดัซ้ือระบบจดัการ
ทดสอบฯ

จดัซ้ือระบบจดัการทดสอบเพือ่
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด  นักเรียน ใน
สังกดัเทศบาล จ านวน 8 ระบบ

4,800,000      จ านวนระบบ
จดัการทดสอบ  
8 ระบบ

โรงเรียนมีระบบการ
บริหารงาน ทดสอบ
ประเมินนักเรียนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ส านักการศึกษา
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

64 พ่นฉนวนกนัความร้อนบน
หลังคาโรงยมิเนเซียม 
4,000 ทีน่ัง่

เพือ่เพิม่ความต้านทาน
ความร้อนส าหรับอาคาร
โรงยมิเนเซียม 4,000 ทีน่ัง่

พ่นโพรียเูนเทนโฟม (P.U.FOAM) 
พร้อมพ่นสีทับหน้าบนหลังคาเหล็ก
เคลือบสีโรงยมิเนเซียม 4,000 พันที่
นัง่ พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 3,122    ตร.ม.
 รายละเอยีดตามขอ้ก าหนดงานของ
เทศบาล

1,900,000      จ านวนพืน้ที่
ฉนวนกนัความ
ร้อน ไม่น้อยกว่า 
3,122 ตร.ม.

ระบบประอากาศ
ภายในอาคาร
ประหยดัมากขึ้น

ส านักการศึกษา

65 ติดต้ังป้ายประจ าอาคาร
สมาคมเทนนิส

เพือ่ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ป้ายจ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน 
รายละเอยีดเทศบาล

40,000          จ านวนป้าย
ประจ าอาคาร   1
 ป้าย

มีป้ายประจ าอาคาร
สนามเทนนิส

ส านักการศึกษา

65 ติดต้ังระบบพ่นน้ าสนาม
ฟุตบอลสนามกฬีากลาง
จงัหวัด

เพือ่บ ารุงรักษาสนาม
ฟุตบอลให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใชง้าน

ติดต้ังระบบพ่นน้ าสนามฟุตบอล 1 
ระบบ

350,000        ระบบพ่นน้ า
สนามฟุตบอล

สนามกฬีามีความ
พร้อมในการให้บริการ

ส านักการศึกษา

66 จดัหาครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้มี
ครุภัณฑ์ทางการศึกษาใช้
อยา่งทัว่ถงึและเพียงพอ
ต่อการจดัการเรียนการ
สอน

จดัหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้แก่
โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ทัง้ 8 โรงเรียน

(เงินอดุหนุน) จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหาตามที่
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
อนุมัติ

ส านักการศึกษา

1.ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ 2,304,000      
2.ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 3,552,000      

3.ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ 764,000        
4..ครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3,088,000      
5.ครุภัณฑ์ห้องฟิสิกส์ ท.4 545,000        

นักเรียนในสังกดั
เทศบาลฯ มีครุภัณฑ์
ทางการศึกษาทีม่ี
ประสิทธิภาพและ
มาตรฐานในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
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6.ครุภัณฑ์ห้องชวีวิทยา ท.4 571,900        
7.ครุภัณฑ์ห้องเคมี ท.4 369,450        

67 ปูพืน้หินขดัโรงอาหาร เพือ่ปรับปรุงพืน้โรงอาหาร ปูพืน้หินขดัชั้นล่างอาคารมัธยม
ประมาณ 354 ตารางเมตร

190,000        จ านวนพืน้ทีปู่
พืน้หินขดั

พืน้ทีห่้องสวยงาม
และง่ายต่อ การท า
ความสะอาด

ท.1

68 ปูกระเบือ้งห้องเรียน 5 ห้อง
 อาคารมัธยม

ปรับปรุงพืน้ห้องเรียน ปูกระเบือ้งจ านวน 5 ห้องเรียน 
ประมาณ 425 ตารางเมตร

180,000        จ านวนพืน้ทีปู่
กระเบือ้ง

พืน้ทีส่วยงามและง่าย
ต่อการท าความสะอาด

ท.1

69 ตะแกรงกนันกเกาะระเบียง
ด้านหลังอาคาร พร้อม
ด้านขา้งอาคาร 2 ชั้น 2-4 
อาคาร 3-4 ชั้น 2 - 4

ป้องกนัไม่ให้นกมาอาศัย
ท ารังถา่ยมูลทิง้ไว้

ติดต้ังตะแกรงกนันกด้านหลังและ
ด้านขา้ง ระเบียงอาคาร ๒ ชั้น 2 - 
4ติดต้ังตะแกรงกนันกด้านหลังและ
ขา้งระเบียงอาคาร 3 - 4 ชั้น 2 - 4

850,000        จ านวนพืน้ที่
ติดต้ังตะแกรง
กนันก

1.ท าให้ระเบียง
สะอาด  2.นักเรียน
ไม่มีภาวะสุ่มเส่ียงใน
การติดเชื้อโรคอนั
เนือ่งจากนกเป็นพาหะ

ท.1

70 ปูพืน้หินขดัชั้นล่าง อาคาร 3 ปรับปรุงพืน้ชั้นล่าง 
อาคาร ๓

ปูพืน้หินขดัชั้นล่าง อาคาร 3
ประมาณ 400 ตารางเมตร

160,000        จ านวนพืน้ทีปู่
พืน้หินขดั

พืน้ทีส่วยงามและง่าย
ต่อการท าความสะอาด

ท.1

71 ปูพืน้หินขดัระเบียงอาคาร
มัธยม 3 ชั้น

ปรับปรุงพืน้ระเบียง ปูพืน้หินขดัระเบียงอาคารมัธยมฯ 3
 ชั้น

100,000        จ านวนพืน้ทีปู่
พืน้หินขดั

ระเบียงมีความ
สวยงามง่ายต่อการ
ท าความสะอาด

ท.1
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72 ติดต้ังแผงเหล็กด้านหน้า
ชั้นล่างอาคาร 3 - 4 พร้อม
ประตูเหล็กม้วนด้านล่าง
ของอาคาร ๓ ประตู

เพิม่ความปลอดภัยให้กบั
ทรัพยสิ์นของโรงเรียน

แผงเหล็กด้านหน้าพร้อมประตูเหล็ก
ม้วน 2 บานด้านขา้งติดสหกรณ์ 
ประตูเหล็กม้วน 1 บาน

330,000        จ านวนแผงเหล็ก
ทีติ่ดต้ัง

สร้างความปลอดภัย
ให้กบัทรัพยสิ์น

ท.1

73 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดไทรใต้

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การท างาน

โทรทัศน์ LED ขนาดจอภาพขั้นต่ า 
40 นิว้ ระดับความละเอยีดจอภาพ
1920x1080 พิกเซล จ านวน 17 
เคร่ือง

289,000        จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ท.1

เคร่ืองเล่น DVD จ านวน 17 เคร่ือง 51,000          ท.1
โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้หนังบุนวม มี
เท้าแขนและพนักพิง ขา 5 กา้น  
จ านวน 10 ชดุ

65,000          ท.1

ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 4 ฟุตขนาด
  w 118.4 x D 40.6 x H 87.4 CM
 จ านวน 5 ตู้

17,000          ท.1

ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกทรงสูงขนาด
 w 91.5 x D 45.7 x H 183 CM
จ านวน 3 ตู้

14,400          ท.1

74 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า
โพใต้

เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียนทีเ่พิม่ขึ้น

กอ่สร้างอาคารเรียน รหัส (สน.ศท.
4/12) จ านวน 1 หลัง

12,000,000    จ านวนอาคาร
เรียนทีก่อ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ท.2
(เงินอุดหนุน)
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75 ติดต้ังผ้าม่านเวที เพือ่ให้เกดิความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ติดต้ังผ้าม่านเวที 100,000        จ านวนผ้าม่านเวที โรงเรียนมีเวทีทีม่ี
สภาพพร้อมใชง้าน

ท.2

76 กอ่สร้างโรงอาหาร เพือ่ให้มีโรงอาหารที
สวยงาม สะอาด ถกู
สุขลักษณะและมีความ
ปลอดภัย

กอ่สร้างโรงอาหารส าหรับนักเรียน 
จ านวน 1 หลัง

600,000        จ านวนโรง
อาหารทีก่อ่สร้าง

โรงเรียนมีโรงอาหาร
ทีถ่กูสุขลักษณะ

ท.2

77 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน  1

เพือ่ทาสีและซ่อมแซม
อาคารเรียน  1  ให้มี
สภาพเหมาะสมกบัการ
เรียนการสอน

ทาสีอาคารภายใน-ภายนอก  และ
ซ่อมแซมอาคาร

800,000        จ านวนพืน้ทีท่าสี
อาคาร

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนสภาพพร้อมใช้
งาน

ท.2

78 ติดต้ังกนัสาดกนัแดด
ด้านหลังอาคารเรียน  3

เพือ่ติดต้ังกนัสาดกนัแดด
อาคารเรียน 3

ติดต้ังกนัสาดกนัแดดอาคารเรียน  3 
 จ านวน  3  ชั้น

500,000        จ านวนกนัสาดที่
ติดต้ัง

โรงเรียนมีกนัสาดกนั
แดด

ท.2

79 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ าโพใต้

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะประชมุพร้อมเกา้อี้   12 ทีน่ัง่  
จ านวน  1  ชดุ

40,000          จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ท.2

คอมพิวเตอร์ส านักงาน  จ านวน  1 
เคร่ือง

16,000          ท.2

บ้านสนามเด็กเล่นพร้อมอปุกรณ์  
จ านวน  2  หลัง

30,000          ท.2

โต๊ะเอนกประสงค์ขาเหล็กพับได้ 
หน้าเหล็ก โครงเหล็ก ขนาดไม่น้อย
กว่า 75x180x75 ซม. จ านวน  22  
ตัว

63,800          ท.2
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เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
ติดผนัง ขนาดไม่ต่ ากว่า  24,000  
บีทีย ู (รวมค่าติดต้ัง)  จ านวน  8  
เคร่ือง

112,000        56,000          56,000          ท.2

เกา้อี้บุนวมขาเหล็กชบุโครเมีย่มมี
เหล็กยดึขา  จ านวน  200  ตัว

70,000          ท.2

โต๊ะหินขดัพร้อมม้าทีน่ัง่  จ านวน  
10  ชดุ

30,000          ท.2

คอมพิวเตอร์นักเรียน จ านวน  20  
ชดุ

400,000        ท.2

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบดิจติอล 
(กล้อง 4 ตัว) พร้อมเคร่ืองบันทึก 
รวมค่าติดต้ัง จ านวน 1 ชดุ

35,000          ท.2

80 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหม
จริยาวาส

เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียนทีเ่พิม่ขึ้น

กอ่สร้างอาคารเรียน รหัส (สน.ศท.
4/12) จ านวน 1 หลัง

12,000,000    จ านวนอาคาร
เรียนทีก่อ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ท.3

81 กอ่สร้างหลังคาคลุม (โดม) 
หน้าอาคารเรียน  3

มีสถานทีท่ ากจิกรรมการ
เรียนการสอน ประชมุ
นักเรียน  เพิม่ขึ้น

กอ่สร้างหลังคา (โดม) หน้าอาคาร
เรียน 3 จ านวน 743 ตรม. ตาม
แบบแปลนและรายละเอยีดของ
เทศบาล

4,239,000      จ านวนพืน้ทีท่ี่
กอ่สร้าง

มีสถานทีท่ ากจิกรรม
ประกอบการเรียน
การสอนเพิม่ขึ้น

ท.3

(เงินอุดหนุน)
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82 ทาสีอาคารเรียน 4 (อาคาร
ราชาวดี)

เพือ่ให้อาคารเรียน
สวยงาม  สะอาดตา

ทาสีอาคารเรียน 4 ภายในทาสีน้ ามัน
 ภายนอกทาสีน้ า 4 ชั้น  ตามแบบ
แปลนของเทศบาล

670,000        จ านวนพืน้ทีท่ีท่าสี มีอาคารเรียนที่
สวยงามและสะอาด

ท.3

83 ติดต้ังระบบเคร่ืองเสียงของ
โรงเรียน

เพือ่ให้มีระบบเคร่ืองเสียง
ทีม่ีคุณภาพในการท า
กจิกรรมของโรงเรียน

ติดต้ังเคร่ืองเสียง พร้อมล าโพง  ไมค์
 และเดินระบบเสียงภายในและ
ภายนอกอาคารเรียนทุกอาคาร ทุก
ห้องเรียน

250,000        จ านวนระบบ
เคร่ืองเสียง

มีระบบเคร่ืองเสียงที่
มีคุณภาพใชใ้นการ
จดักจิกรรมต่าง ๆ

ท.3

84 ติดต้ังกนัสาดกนัแดด
ด้านหลังอาคารเรียน 4

เพือ่ติดต้ังกนัสาดกนัแดด
ด้านหลังอาคารเรียน  4

ติดต้ังกนัสาดกนัแดดด้านหลังอาคาร
เรียน 4 ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4

500,000        จ านวนกนัสาด
กนัแดด

อาคารเรียน 4   
ด้านหลังมีกนัสาดกนั
แดดส่องเขา้ภายใน

ท.3

85 ปรับปรุงรางระบายน้ าใน
โรงเรียน

เพือ่สร้างส่ิงแวดล้อมทีดี่
ภายในโรงเรียน

ปรับปรุงรางระบายน้ าภายใน
โรงเรียน ตามแบบแปลนของเทศบาล

200,000        จ านวนความยาว
รางระบายน้ า

มีรางระบายน้ าได้
มาตรฐาน

ท.3

86 ปรับปรุงพืน้สนามหน้า
อาคารเรียน  3

เพือ่ให้เกดิความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ร้ืออฐิตัวหนอนเดิมทีช่ ารุดไม่
สามารถซ่อมแซมได้ออกและปรับ
พืน้ทีเ่ทปูน   ในพืน้ทีเดิม

300,000        จ านวนพืน้ทีท่ี่
ปรับปรุง

มีพืน้ทีใ่ชส้อยในการ
จดักจิกรรมเพิม่มากขึ้น

ท.3

87 ปูกระเบือ้ง อาคารเรียน 2 เพือ่ให้อาคารเรียนสะอาด
เหมาะส าหรับจดักจิกรรม
การเรียนการสอน

ปูกระเบือ้งพืน้อาคาร ชั้น 2 และชั้น
 3

600,000        จ านวนพืน้ทีปู่
กระเบือ้ง

มีอาคารเรียนที่
เหมาะสมส าหรับการ
จดักจิกรรมการเรียน
การสอน

ท.3
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

88 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส

เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

หม้อหุงขา้วไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร  
จ านวน 1 ใบ

5,000           จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ท.3

พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิว้  จ านวน
  20  ตัว

32,000          ท.3

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
จ านวน 1 เคร่ือง

16,000          ท.3

เคร่ืองปร้ินเตอร์  แคร่ยาว ป้อน
กระดาษได้หลายทิศทางหัวเขม็พิมพ์
 24 หัวเขม็ จ านวน 1 เคร่ือง

20,000          ท.3

คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน   
พร้อมการติดต้ังและอปุกรณ์ต่อพ่วง 
 จ านวน 20  ชดุ

400,000        ท.3

โต๊ะพร้อมเกา้อี้นักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 50 ชดุ /ปี 
ชดุละ  1,500 บาท

75,000          75,000          ท.3

โต๊ะเรียน และเกา้อี้นักเรียน  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 100 
 ชดุ/ปี ชดุละ 1,400  บาท

140,000        140,000        ท.3

เคร่ืองปัม๊น้ าจ านวน 4 เคร่ือง 40,000          ท.3
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

โทรทัศน์วงจดปิดพร้อมอปุกรณ์และ
กล้องอนิฟาเรด พร้อมติดต้ัง จ านวน
  3  ชดุ

100,000        

แซกเทนเนอร์ จ านวน 4 เคร่ือง 88,000          ท.3
แตรทรัมเป็ด จ านวน 4 เคร่ือง 40,000          ท.3
บาริโทน จ านวน 2  ชดุ 40,000          ท.3
กลองแทร์ค จ านวน 2  ใบ 15,000          ท.3
ฉาบ จ านวน 2 คู่ 16,000          ท.3
แซกอลัโต้ จ านวน 4 เคร่ือง 78,000          ท.3

89 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถ
บรรพต

เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียนทีเ่พิม่ขึ้น

กอ่สร้างอาคารเรียน รหัส (สน.ศท.
4/12) จ านวน 1 หลัง

12,000,000    จ านวนอาคาร
เรียนทีก่อ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ท.4

90 ทาสีอาคารเรียน 1 ภายนอก เพือ่ให้โรงเรียนมีความ
สวยงามเหมาะสมกบัการ
จดักจิกรรมการเรียนการ
สอน

ทาสีอาคารเรียน 1 ภายนอก 350,000        จ านวนอาคารที่
ทาสี

โรงเรียนมีความ
สวยงามเหมาะสมกบั
การจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน

ท.4

91 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดวรนาถบรรพต

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กบานเล่ือน ชนิด 2 ตอน 
จ านวน 15 ชดุ (ชดุละ 7,000)

35,000          35,000          35,000          จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ท.4

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจก็เตอร์ระดับ
XGAขนาดค่าความสว่างไม่น้อยกว่า
 3,000 ANSI Lumensจ านวน 1 
เคร่ือง

33,000          ท.4

(เงินอุดหนุน)
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV)ขนาด
จอภาพขั้นต่ า 32 นิว้ ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 1920X1080 พิก
เซล 15  เคร่ือง (เคร่ืองละ 13,000)

65,000          65,000          65,000          ท.4

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้เบาะหนังมี
พนักพิง  จ านวน 15 ชดุ (ชดุละ 
6,500 บาท)

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

ตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด  จ านวน 15
 หลัง (หลังละ 5,000)

25,000          25,000          25,000          ท.4

ตู้เหล็กอเนกประสงค์  จ านวน 15 
หลัง (หลังละ 5,600)

28,000          28,000          28,000          ท.4

ตู้เอกสาร 15 ล้ินชกั จ านวน 2 หลัง 
(หลังละ 5,000 บาท)

10,000          ท.4

ชดุรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง 2 ชดุ 
(ชดุละ 15,000บาท)

15,000          15,000          ท.4

มาร์ชชิ่ง ทูบา 2 ตัว (ตัวละ 240,000
 บาท)

480,000        ท.4

92 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดชอ่งคีรี
ศรีสิทธิวราราม

เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียนทีเ่พิม่ขึ้น

กอ่สร้างอาคารเรียน รหัส (สน.ศท.
4/12) จ านวน 1 หลัง

12,000,000    จ านวนอาคาร
เรียนทีก่อ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ท.5

(เงินอุดหนุน)
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

93 กอ่สร้างหลังคา (โดม) คลุม
สนามบาส

เพือ่ให้โรงเรียนมีสถานที่
จดักจิกรรมในร่มที่
เหมาะสม

สร้างหลังคา (โดม) คลุมสนาม
บาสเกตบอล จ านวน 1 ที่

5,475,000      จ านวนหลังคา 
(โดม) ทีจ่ดัสร้าง

มีหลังคา (โดม )คลุม
สนามบาสเกตบอล
กนัแดด กนัฝน

ท.5

94 กั้นห้องพัสดุ ชั้นล่างอาคาร
เรียน 1

เพือ่ให้โรงเรียนมีห้องเกบ็
วัสดุครุภัณฑ์

กั้นห้องและติดต้ังกระจกพร้อม
ประตูอลูมิเนียม ทัง้ 2 ด้าน จ านวน 
1 ห้อง

250,000        จ านวนห้องทีก่นั โรงเรียนมีห้องส าหรับ
เกบ็วัสดุครุภัณฑ์ที่
ปลอดภัย

ท.5

95 ปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียน เพือ่ให้โรงเรียนมีป้ายชื่อที่
สวยงาม แขง็แรง ทนทาน
 และสง่างาม

ปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียน ด้วยการ
สกดัชื่อโรงเรียนลงบนแผ่นหินออ่น 
จ านวน 1 ที่

70,000          จ านวนป้ายชื่อ
โรงเรียน

โรงเรียนมีป้ายชื่อ
โรงเรียนทีส่วยงาม
แขง็แรง ทนทานและ
มีความสง่างาม

ท.5

96 กอ่สร้างทีแ่ปรงฟัน 
ด้านขา้งอาคารเรียน 4

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

97 กอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์เด็กปฐมวัย

เพือ่ให้เด็กปฐมวัยมี
อาคารส าหรับจดักจิกรรม
การเรียน   การสอนทีเ่ป็น
เอกเทศ

กอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์โดยกอ่
อฐิทัง้ 4 ด้าน ติดต้ังประตูและ
หน้าต่างกระจก จ านวน 1 หลัง

700,000        จ านวนอาคาร
เอนกประสงค์
ส าหรับเด็กปฐมวัย

โรงเรียนมีอาคาร
ส าหรับจดักจิกรรม 
การเรียนการสอน
เด็กปฐมวัย

ท.5

98 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียน เพือ่ให้โรงเรียนมีร้ัวที่
สวยงาม คงทน

ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนเป็นสแตนเลส 
ตลอดแนวด้านหน้าโรงเรียน

420,000        จ านวนร้ัว
โรงเรียนเป็น 
สแตนเลส

โรงเรียนมีร้ัวสแตน
เลสทีส่วยงาม แขง็แรง

ท.5
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

99 กอ่สร้างถนน คสล. ภายใน
โรงเรียน

เพือ่ให้โรงเรียนมีถนนทีม่ี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม

กอ่สร้างถนน คสล. ภายในโรงเรียน 
พืน้ที ่ประมาณ  950 ตรม.

400,000        จ านวนพืน้ทีถ่นน
 คศล.ทีก่อ่สร้าง

โรงเรียนมีถนน
ภายในทีม่ีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ท.5

100 ปรับปรุงท่อระบายน้ าของ
โรงเรียน

เพือ่ให้การระบายน้ าเสีย
ของโรงเรียนเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพไม่เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยงุ

วางท่อระบายน้ าภายในโรงเรียน 
เชื่อม ต่อกบัท่อระบายน้ าของ
เทศบาลนครนครสวรรค์

300,000        จ านวนท่อ
ระบายน้ า

การระบายน้ าเสีย  มี
ประสิทธิภาพ
ปราศจากแหล่ง
เพาะพันธุ์ยงุ

ท.5

101 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดชอ่งคีรีศรีสิทธิว
ราราม

เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังกช์ั่น ชนิด
เลเซอร์/LED สี จ านวน  2 เคร่ือง

25,000          25,000          จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ท.5

กล้องวงจรปิดพร้อมอปุกรณ์  พร้อม
ค่าติดต้ังกล้องอนิฟาเรด จ านวน 1 
ชดุ (กล้อง 4 ตัว)

47,500          ท.5

เคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล 
(ขาว-ด า)  ความเร็ว 20 แผ่น ต่อ
นาที จ านวน 1 เคร่ือง

100,000        ท.5

โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ขนาด
 32 นิว้ ความละเอยีดจอภาพ 
1366x768 พิกเซล จ านวน 6 เคร่ือง

27,000          27,000          ท.5
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้หนังบุนวม มี
เท้าแขนและพนักพิง ขา 5 กา้น 
จ านวน 6 ชดุ

39,000          ท.5

พัดลมน้ า ขนาดความจนุ้ าไม่ต่ ากว่า 
20 ลิตร จ านวน 4 ตัว

40,000          40,000          ท.5

เคร่ืองตัดเหล็ก (ไฟเบอร์)  จ านวน 1
 เคร่ือง

4,900           ท.5

เคร่ืองตัดหญ้า ไม่ต่ ากว่า 1.5 แรงม้า
 จ านวน 1 เคร่ือง

9,500           ท.5

พัดลมโคจร ขนาดใบพัดไม่ต่ ากว่า 
16 นิว้ จ านวน 20 ตัว

18,000          18,000          ท.5

โต๊ะพร้อมเกา้อี้นักเรียนระดับ 
ประถมศึกษา  จ านวน 50 ชดุ/ปี

75,000          75,000          ท.5

ตู้เหล็กบานเล่ือนชนิด 2 ตอน  
จ านวน 10 ชดุ

35,000          35,000          ท.5

กล้องถา่ยภาพนิง่ ระบบดิจติอล 
ความละเอยีดไม่น้อยกว่า 16 ล้าน
พิกเซลพร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชดุ

10,000          ท.5
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

102 กอ่สร้างสนามฟุตบอลหญ้า
เทียม โรงเรียนเทศบาลวัด
จอมคีรีนาคพรต

เพือ่ใชเ้ป็นสนามแขง่ขนั 
สนามฝึกซ้อมและใชเ้ป็น
สนามออกก าลังกาย

กอ่สร้างสนามฟุตบอลขนาด
30 ม. x 50 ม. พร้อมโครงหลังคา
และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

9,000,000      จ านวนเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนทีม่าใช้
บริการ

ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกาย

ท.6

103 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรี
นาคพรต

เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียนทีเ่พิม่ขึ้น

กอ่สร้างอาคารเรียน รหัส (สน.ศท.
4/12) จ านวน 1 หลัง

12,000,000    จ านวนอาคาร
เรียนทีก่อ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ท.6

104 ทาสีอาคารเรียนจ านวน 2 
หลัง

เพือ่ให้อาคารเรียนดู
สะอาดตา  น่าเรียนรู้

ทาสีอาคารเรียนภายใน ภายนอก  
จ านวน 2 อาคาร อาคาร 1 อาคาร 2

650,000        จ านวนอาคารที่
ทาสี

โรงเรียนมีอาคารที่
สะอาด

ท.6

105 ปูกระเบือ้งภายใน
ห้องเรียนและทางเดิน 
หน้าห้อง

เพือ่ให้ปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารเรียนให้น่าเรียน
และสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียน

ปูกระเบือ้ง อาคาร 5 จ านวน  11  
ห้อง

600,000        จ านวนห้องทีปู่
กระเบือ้ง

โรงเรียนมีอาคารที่
สะอาด

ท.6

106 ปรับปรุงหลังคา อาคาร
เรียนอนุบาล

เพือ่ให้มีความร่มร่ืนและมี
ความทนทาน ปลอดภัย

หลังคาอาคารเรียนอนุบาล จ านวน 
1 หลัง

500,000        จ านวนหลังคา
อาคารเรียน
อนุบาล

อาคารเรียนอนุบาล
ปลอดภัย

ท.6

107 กั้นเหล็กดัด อาคาร 3 ชั้น 1 เพือ่ให้เกดิความปลอดภัย
ในทรัพยสิ์นของทาง
ราชการ

กั้นเหล็กดัด อาคาร 3 ชั้น 1 200,000        จ านวนทีก่ั้น
เหล็กดัด

อาคารเรียนมีความ
ปลอดภัย

ท.6

(เงินอุดหนุน)

245



246
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

108 ทาสีอาคารเรียนอาคาร 4 
อาคาร 5

เพือ่ให้อาคารเรียนดู
สะอาดตา  น่าเรียนรู้

ทาสีอาคารเรียนภายใน ภายนอก 
อาคาร 4 อาคาร 5   จ านวน 2 
อาคาร

830,000        จ านวนอาคารที่
ทาสี

โรงเรียนมีอาคารที่
สะอาด

ท.6

109 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียนวัด
เขาจอมคีรีนาคพรต

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะอาหารพร้อมม้านัง่ ระดับอนุบาล
 จ านวน 20 ชดุ/ปี

76,000          76,000          จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ท.6

 โต๊ะอาหารพร้อมม้านัง่ ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน  20 ชดุ/ปี

85,000          85,000          ท.6

โต๊ะท างานครูพร้อมเกา้อี้  หนังบุ
นวม มีเท้าแขนและพนักพิง ขา 5 
กา้น  จ านวน 5  ชดุ/ปี

32,500          32,500          ท.6

พัดลมเพดาน ขนาดใบพัด 56 นิว้ 
20 ตัว/ปี

50,000          50,000          ท.6

พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิว้ 
10 ตัว/ปี

24,000          24,000          ท.6

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบดิจติอล 
(กล้อง 4 ตัว) พร้อมเคร่ืองบันทึก 
รวมค่าติดต้ัง จ านวน 1 ชดุ

35,000          ท.6

110 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคต 
วราราม

เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียนทีเ่พิม่ขึ้น

กอ่สร้างอาคารเรียน รหัส (สน.ศท.
4/12) จ านวน 1 หลัง

12,000,000    จ านวนอาคาร
เรียนทีก่อ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ท.7
(เงินอุดหนุน)
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

111 ทาสีอาคารภายนอก 
ภายในพร้อมตัดขอบล่างสูง
 1 เมตร อาคารถาวรนิยม
จ านวน 4 ชั้น

เพือ่ความสะอาด
เรียบร้อยและสวยงาม
ของอาคารเรียน

ทาสีอาคารภายนอก ภายในพร้อม
ตัดขอบล่างสูง 1 เมตร อาคารถาวร
นิยมจ านวน 4 ชั้น

300,000        จ านวนอาคารที่
ทาสี

มีอาคารทีส่วยงาม
และสะอาดเรียบร้อย

ท.7

112 แผงบังแดดไม้สังเคราะห์ เพือ่กนัแสงแดด ส าหรับ
อาคารถาวรนิยมและ
อาคารกฤษณลักษณ์ 
อาคารละ 3 ชั้น

แผงบังแดดไม้สังเคราะห์อาคาร
ถาวรนิยมและอาคารกฤษณลักษณ์ 
ชั้น 2, 3, 4

150,000        จ านวนแผงบัง
แดดไม้สังเคราะห์

มีทีก่นัแดดทีแ่ขง็แรง
และสวยงาม

ท.7

113 ทาสีอาคารภายนอก 
ภายในพร้อมตัดขอบล่างสูง
 1 เมตร อาคารศรีสุคต

เพือ่ความสะอาด
เรียบร้อยและสวยงาม
ของอาคารเรียน

ทาสีอาคารภายนอก ภายในพร้อม
ตัดขอบล่างสูง 1 เมตร อาคารศรี
สุคต จ านวน 4 ชั้น

300,000        จ านวนอาคารที่
ทาสี

มีอาคารทีส่วยงาม
และสะอาดเรียบร้อย

ท.7

114 ทาสีร้ัวโรงเรียนทัง้ 2 ด้าน เพือ่ความสวยงาม และ
สะอาด

ทาสีร้ัวโรงเรียนทัง้ 2 ด้าน (นอก,ใน)
 ยาว 150 เมตร

150,000        จ านวนพืน้ทีท่ีท่าสี มีร้ัวทีส่ะอาดและ
สวยงาม

ท.7

115 ปูกระเบือ้งภายในอาคาร
เรียนถาวรนิยม

เพือ่ความสะอาด
เรียบร้อยและปลอดภัย 
ส าหรับนักเรียน

ปูกระเบือ้งภายในอาคารเรียนถาวร
นิยม จ านวน 4 ชั้น

300,000         จ านวนพืน้ทีปู่
กระเบือ้ง

มีห้องเรียนทีส่ะอาด/
สวยงาม ปลอดภัย
เหมาะต่อการเรียน
การสอน

ท.7

116 ทาสีอาคารภายนอก,ใน 
พร้อมติดขอบสูง 1 เมตร 
อาคารกฤษณลักษณ์

เพือ่ความสะอาด
เรียบร้อยและสวยงาม
ของอาคาร

ทาสีอาคารภายนอก,ใน พร้อมติด
ขอบสูง 1 เมตร อาคารกฤษณลักษณ์
 จ านวน 4 ชั้น

300,000        จ านวนพืน้ทีท่ีท่าสี มีอาคารทีส่วยงาม
และสะอาดเรียบร้อย

ท.7
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

117 ทาสีอาคารโรงอาหารทัง้
ภายนอกภายใน

เพือ่ความสะอาด
เรียบร้อยและสวยงาม
ของอาคาร

ทาสีอาคารโรงอาหารทัง้ภายนอก,ใน
 ขนาด 15*50 เมตร

280,000        จ านวนพืน้ทีท่ีท่าสี มีอาคารโรงอาหารที่
สวยงามและถกู
สุขอนามัย

ท.7

118 ปรับปรุงโรงอาหาร เพือ่โรงอาหารถกู
สุขอนามัยและมีมาตรฐาน
ในการประกอบอาหาร 
ส าหรับนักเรียน

ปรับปรุงโรงอาหารพืน้สูง 50 ซม. 2 
ชั้น ชั้นล่างใชป้ระกอบอาหาร ชั้นบน
 ใชเ้กบ็อปุกรณ์ เคร่ืองครัวขนาด 
20*50 เมตร

300,000        จ านวนพืน้ทีโ่รง
อาหารทีป่รับปรุง

มีอาคารประกอบ
อาหารและทีเ่กบ็
อปุกรณ์ทีไ่ด้มาตรฐาน

ท.7

119 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดสุคตวราราม

เพือ่ส่งเสริมการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน
 ส าหรับนักเรียนและใชใ้น
กจิการการสอนด้านอื่น ๆ

โต๊ะเอนกประสงค์ขาเหล็กพับได้ 
หน้าเหล็ก โครงเหล็ก ขนาดไม่น้อย
กว่า 75x180x75 ซม. จ านวน 30 ตัว

87,000          จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ท.7

เคร่ืองออกก าลังกายแขน TSR-1 (1
 ตัว)

18,200          ท.7

เคร่ืองออกก าลังกายขอ้เขา่ TSR-3 
(1 ตัว)

15,500          ท.7

เคร่ืองบริหารขอ้สะโพก TSR-13 (1 
ตัว)

11,200          ท.7

เคร่ืองบริหารขอ้สะโพก (คู่) TSR-13 
(1ตัว)

15,500          ท.7

เคร่ืองนวดฝ่าเท้า TSR-12 (1 ตัว) 12,300          ท.7
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองออกก าลังกายแขนไหล่ 
TSR-27 (1 ตัว)

18,200          ท.7

เคร่ืองดึงหลัง TSR-32 (1 ตัว) 7,600           ท.7
แท่นบาร์คู่ TSR-36 (1 ตัว) 6,200           ท.7
เคร่ืองบริหารไหล่และขาแบบย่ าขึ้น
ลงสลับแขนขา TSR-51 (1 ตัว)

18,000          ท.7

เคร่ืองบริหารไหล่และขาแบบย่ าขึ้น
ลงสลับแขนขา(คู่) TSR-52 (1 ตัว)

25,800          ท.7

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบดิจติอล 
(กล้อง 4 ตัว) พร้อมเคร่ืองบันทึก 
รวมค่าติดต้ัง จ านวน 1 ชดุ

35,000          ท.7

120 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดไทร
เหนือ

เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียนทีเ่พิม่ขึ้น

กอ่สร้างอาคารเรียน รหัส (สน.ศท.
4/12) จ านวน 1 หลัง

12,000,000    จ านวนอาคาร
เรียนทีก่อ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ท.8

121 กอ่สร้างหลังคาคลุม (โดม
เอนกประสงค์)

เพือ่สร้างโดม
เอนกประสงค์ให้นักเรียน
ท ากจิกรรมต่าง ๆ

กอ่สร้างหลังคาคลุม (โดม
เอนกประสงค์) 504 ตรม. จ านวน 1
 หลัง

2,876,000      จ านวนหลังคา
(โดม
เอนกประสงค์)

นักเรียน มีทีท่ า
กจิกรรมและกนัแดด 
กนัฝน

ท.8

(เงินอุดหนุน)
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

122 ต่อเติมอาคารบุญจงเป็น
อาคารเรียน

เพือ่ให้นักเรียนมี
ห้องเรียนทีเ่พียงพอต่อ
การจดัการเรียนการสอน

อาคารเรียนขนาดกว้าง 8.5 เมตร 
ยาว 13.5 เมตร จ านวน 4 ชั้น 
จ านวน 6 ห้องเรียน และ 1 ห้อง
เอนกประสงค์

4,000,000      จ านวนอาคาร
เรียน ทีต่่อเติม

นักเรียนมีห้องเรียน
เพียงพอต่อการ
จดัการเรียนการสอน

ท.8

123 กอ่สร้างทางเชื่อมต่ออาคาร
เรียน

เพือ่เชื่อมต่ออาคารเรียน 
1 และอาคารเรียน 2

กอ่สร้างทางเชื่อมต่ออาคารเรียน 
ระหว่างอาคารเรียน 1 และอาคาร
เรียน 2

150,000        ทางเชื่อมต่อ
อาคารเรียน 
จ านวน 1 จดุ

เกดิความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

ท.8

124 ปูกระเบือ้งภายใน
ห้องเรียนอาคารเรียน 2

เพือ่ปูกระเบือ้งภายใน
ห้องเรียนอาคาร 2 ให้
เกดิความสะดวกในการ
ท ากจิกรรม

ปูกระเบือ้งภายในอาคาร 2 จ านวน 
8 ห้อง ขนาดห้องละ 64 ตร.ม. รวม
พืน้ที ่512 ตร.ม.

230,400        จ านวนพืน้ทีท่ีปู่
กระเบือ้ง

ห้องเรียนสะอาด
สวยงามและใชง้านได้
สะดวก

ท.8

125 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดไทรเหนือ

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การจดัการเรียนการสอน

โต๊ะอาหารส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  จ านวน 55 ชดุ

233,750        จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ท.8

โต๊ะประชมุพร้อมเกา้อี้ 12 ทีน่ัง่  
จ านวน 1 ชดุ

 48,000          ท.8

126 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัด
ไทรใต้

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กบานเล่ือนชนิด 2 ตอน 
จ านวน 1 ชดุ

7,000           จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ศพด.ร.ร.ท.1

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ จ านวน 1 ชดุ 6,500           ศพด.ร.ร.ท.1
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

โทรทัศน์สีแอลอดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพไม่น้อยกว่า 
1920x1080 พิกเซลขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง

13,000          ศพด.ร.ร.ท.1

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังกช์ั่นแบบฉดีหมึก 
inkjet พร้อมอิ้งค์แทงค์ จ านวน 1 
เคร่ือง

8,000           ศพด.ร.ร.ท.1

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทีย ู จ านวน 1
 เคร่ือง

33,000          ศพด.ร.ร.ท.1

ตู้เยน็ 1 ประตู  7 คิวบิก๊ฟุต  จ านวน
 1 ตู้

9,400            ศพด.ร.ร.ท.1

127 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล
วัดปากน้ าโพใต้

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ผ้าม่านกนัรังสียวูี 12 ชอ่ง พร้อม
อปุกรณ์ รวมค่าติดต้ัง

67,200          จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ศพด.ร.ร.ท.2

ตู้เกบ็ทีน่อน 15 ชอ่ง จ านวน 2 หลัง 10,800          ศพด.ร.ร.ท.2

เคร่ืองดูดฝุ่น ก าลังไฟไม่ต่ ากว่า 
2,000 Watt จ านวน 1 เคร่ือง

4,600           ศพด.ร.ร.ท.2

ตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด จ านวน 1 
หลัง/ปี

5,000           5,000           ศพด.ร.ร.ท.2

เคร่ืองกรองน้ า  5 ขั้นตอน   จ านวน
  1  ชดุ

5,000           ศพด.ร.ร.ท.2
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252
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองท าน้ าเยน็ 1 กอ๊ก  จ านวน 1 
เคร่ือง

4,000           ศพด.ร.ร.ท.2

128 กอ่สร้างอาคารเรียนศูนย์
เด็กเล็ก (ศพด.ร.ร.ท.3)

เพือ่ให้เด็กกอ่นวัยเรียนมี
อาคารเรียนส าหรับจดั
กจิกรรมการเรียน

กอ่สร้างอาคารเรียนศูนยเ์ด็กเล็ก
ตามแบบแปลนของเทศบาล จ านวน
 1 หลัง

2,500,000      อาคารเรียนที่
กอ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ศพด.ร.ร.ท.3

129 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล
วัดพรหมจริยาวาส

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังกช์ั่น แบบฉดีหมึก
 (Inkjet) พร้อมองิค์แทงค์ จ านวน 1 
เคร่ือง

8,000           จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ศพด.ร.ร.ท.3

ตู้เยน็ 1 ประตู 7 คิวบิก๊ฟุต  จ านวน
 1 ตู้

9,400            ศพด.ร.ร.ท.3

130 ขยายเขตติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า เพือ่ติดต้ังมิเตอร์ภายใน
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30 แอมป์ 
ทีเฟต จ านวน 1 หม้อแปลง

100,000        จ านวนมิเตอร์
ไฟฟ้าขนาด 30 
แอมป์ ทีเฟต ที่
ติดต้ัง

โรงเรียนติดต้ังมิเตอร์
ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กท าให้มี
กระแสไฟฟ้าเพียงพอ

ศพด. ท.4

131 มุง้ลวด พร้อมอปุกรณ์ รวม
ค่าติดต้ัง

เพือ่ป้องกนัยงุและแมลง
ต่างๆ

มุง้ลวด  10 ชอ่ง พร้อมอปุกรณ์ 
รวมค่าติดต้ัง

36,000          จ านวนมุง้ลวด
จ านวน 10 ชอ่ง

โรงเรียนมีมุง้ลวดเพือ่
ป้องกนัยงุและแมลง
ต่างๆ ทีจ่ะมารบกวน
เด็กนักเรียน

ศพด. ท.4

132 ผ้าม่านพร้อมอปุกรณ์ รวม
ค่าติดต้ัง

เพือ่ป้องกนัแสงแดดทีส่่อง
เขา้มาในห้องเรียน

ผ้าม่าน 11 ชอ่ง พร้อมอปุกรณ์ รวม
ค่าติดต้ัง

34,000          จ านวนผ้าม่าน
พร้อมราง 11 ชอ่ง

โรงเรียนมีผ้าม่านเพือ่
ป้องกนัแสงแดดทีส่่อง
เขา้มาในห้องเรียน

ศพด. ท.4

(เงินอุดหนุน)
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

133 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล
วัดวรนาถบรรพต

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองกรองน้ าสแตนเลส 3 คอลัมภ์
 พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

7,500           จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ศพด. ท.4

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้เบาะหนังมี
พนักพิง  จ านวน 1 ชดุ (ชดุละ 
6,500 บาท)

6,500           ศพด. ท.4

ตู้เหล็กบานเล่ือน ชนิด 2 ตอน 
จ านวน 1 ชดุ (ชดุละ 7,000)

7,000           ศพด. ท.4

พัดลมโคจรขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 
16 นิว้ 5 ตัว (2,000 บาท)

10,000          ศพด. ท.4

เคร่ืองเล่น DVD/BLUE RAY จ านวน
 1 เคร่ือง (เคร่ืองละ 7,500 บาท)

7,500           ศพด. ท.4

โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ขนาด
จอภาพขั้นต่ า 32 นิว้ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 1920x1080 พิก
เซล จ านวน 1 เคร่ือง (เคร่ืองละ 
13,000 บาท)

13,000          ศพด. ท.4

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังกช์ั่นแบบฉดีหมึก 
(INKJET) พร้อมองิค์แทงค์ จ านวน 1
 เคร่ือง

8,000           ศพด. ท.4
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

134 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล
วัดชอ่งคีรีศรีสิทธิวราราม

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่ต่ ากว่า
 16 นิว้ จ านวน 6 ตัว

10,200          จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ศพด. ท.5

พัดลมต้ังพืน้ ขนาดใบพัดไม่ต่ ากว่า 
16 นิว้ จ านวน 3 ตัว

6,300           ศพด. ท.5

ผ้าม่านกนัรังสียวูี 18 ชอ่ง พร้อม
อปุกรณ์ รวมค่าติดต้ัง

50,000          ศพด. ท.5

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทีย ู จ านวน 1
 เคร่ือง

111,000        ศพด. ท.5

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ หนังบุนวม มี
ท้าวแขน และพนักพิง ขา 5 กา้น 
จ านวน  2 ตัว

13,000          ศพด. ท.5

135 กอ่สร้างอาคารเรียนศูนย์
เด็กเล็ก (ศพด.ร.ร.ท.6)

เพือ่ให้เด็กกอ่นวัยเรียนมี
อาคารเรียนส าหรับจดั
กจิกรรมการเรียน

กอ่สร้างอาคารเรียนศูนยเ์ด็กเล็ก
ตามแบบแปลนของเทศบาล จ านวน
 1 หลัง

2,500,000      จ านวนอาคาร
เรียนทีก่อ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ศพด.ร.ร.ท.6

136 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัด
จอมคีรีนาคพรต

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โทรทัศน์สีแอลอดีี (LED TV) ขนาด 
40 นิว้ความละเอยีดจอภาพไม่น้อย
กว่า 1920x1080 พิกเซล จ านวน 2 
เคร่ือง

34,000          จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ศพด.ท.6

เคร่ืองเล่น DVD  จ านวน 1 ชดุ 3,000           ศพด.ท.6
พัดลมโคจร ขนาดใบพัดไม่ต่ ากว่า 
18 นิว้ จ านวน 4 ตัว

8,000           ศพด.ท.6

(เงินอุดหนุน)
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

 โต๊ะญี่ปุน่ จ านวน 12 ตัว 5,000           ศพด.ท.6
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด  จ านวน 2 ชดุ 9,000           ศพด.ท.6

137 กอ่สร้างอาคารเรียนศูนย์
เด็กเล็ก
(ศพด.ร.ร.ท.7)

เพือ่ให้เด็กกอ่นวัยเรียนมี
อาคารเรียนส าหรับจดั
กจิกรรมการเรียน

กอ่สร้างอาคารเรียนศูนยเ์ด็กเล็ก
ตามแบบแปลนของเทศบาล จ านวน
 1 หลัง

2,500,000      จ านวนอาคาร
เรียนทีก่อ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ศพด.ท.7

138 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล
วัดสุคตวราราม

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะญี่ปุน่ไม้จริง จ านวน 12 ตัว 24,000          จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ศพด.ท.7

ตู้เส้ือผ้าเด็ก จ านวน 4  หลัง 11,600          ศพด.ท.7
ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบทรงสูง จ านวน 
2 หลัง

9,000           ศพด.ท.7

139 ต่อเติมหลังคาคลุมบริเวณ
พืน้ทีด้่านหน้าศูนยฯ์

เพือ่ให้เกดิความสะดวก
ปลอดภัย

หลังคาคลุมบริเวณพืน้ทีด้่านหน้า
อาคารศูนย ์จ านวน 2 จดุ   
1.ด้านหน้าขนาดพืน้ที ่16 ตร.ม.
2.ด้านหลังขนาดพืน้ที ่28 ตร.ม.

85,000          จ านวนหลังคาที่
ติดต้ัง

นักเรียนมีพืน้ที่
เพียงพอเกดิความ
สะดวกปลอดภัย

ศพด.ท.8

140 ผ้าม่านพร้อมอปุกรณ์ เพือ่บังแสงแดดทีส่่องเขา้
มาในห้องเรียน

ผ้าม่าน 11 ชอ่ง พร้อมอปุกรณ์ รวม
ค่าติดต้ัง

34,000          จ านวนผ้าม่าน 
จ านวน 11 ชอ่ง

ห้องเรียนมีบรรยากาศ
เหมาะสม ไม่มีแสง
รบกวน

ศพด.ท.8

141 มุง้ลวด พร้อมอปุกรณ์ รวม
ค่าติดต้ัง

เพือ่ป้องกนัยงุและแมลง
ต่าง ๆ

มุง้ลวด จ านวน 10 ชอ่ง พร้อม
อปุกรณ์รวมค่าติดต้ัง

36,000          จ านวนมุง้ลวด 
10 ชอ่ง

นักเรียนได้รับความ
ปลอดภัย ไม่มียงุและ
แมลงต่างๆ รบกวน

ศพด.ท.8

(เงินอุดหนุน)
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

142 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัด
ไทรเหนือ

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 
24,000 บีทีย ู จ านวน 2 เคร่ือง

66,000          จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

การปฏบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ศพด.ท.8

โต๊ะอาหาร ส าหรับเด็กระดับอนุบาล
 จ านวน 10 ชดุ

85,000          ศพด.ท.8

ชั้นวางของเอนกประสงค์ จ านวน 2 
อนั

9,000           ศพด.ท.8

โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขาเหล็กพับได้
ขนาด กว้าง 45 ซม. ยาว120 ซม. 
สูง 75 ซม.  จ านวน 3 ตัว

3,000           ศพด.ท.8

143 กอ่สร้างหลังคาและร้ัว
สนามเด็กเล่น

เพือ่ให้เด็กเล็กมีสนามเด็ก
เล่นทีป่ลอดภัย้ และ
เหมาะสมแกก่ารเรียนรู้

หลังคาเหล็กเมทัลชที 8x8.14x4.80 
เมตร ร้ัวเหล็กสูง 1.50 เมตร ยาว
ด้านซ้าย 4.30 เมตร ยาวด้านขวา 
7.50 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาล)

3,000,000      จ านวนหลังคา
เหล็กเมทัชชที 
ตามขนาดที่
กอ่สร้าง

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี
สนามให้เด็กเล่นใน
การจดักจิกรรม

ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์

144 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองท าน้ าเยน็สแตนเลส ชนิดขวด
คว่ า 1 หัวกอ๊ก จ านวน 2 เคร่ือง

11,000          จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์

พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่ต่ ากว่า
 18 นิว้ จ านวน 12 ตัว

24,000          ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

โต๊ะเอนกประสงค์ขาเหล็กพับได้ 
หน้าเหล็ก โครงเหล็ก ขนาดไม่น้อย
กว่า 75 x 180 x 75 ซม.  จ านวน 2
 ตัว

5,800           ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์

 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 
24,000 บีทีย ู จ านวน 2 เคร่ือง

56,000          ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์

โทรทัศน์สี (LED) ขนาด 32 นิว้
ความละเอยีดจอภาพไม่น้อยกว่า 
1920x1080 พิกเซล จ านวน 4 
เคร่ือง

52,000          ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์

145 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กชมุชนพระบางมงคล

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองซักผ้า 2 ถงั ขนาดไม่น้อยกว่า
 14 ก.ก. จ านวน 1 เคร่ือง

9,000           จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ศพด.ชมุชนพระ
บางมงคล

ผ้าม่านกนัรังสียวูี  3 ชอ่ง พร้อม
อปุกรณ์ รวมค่าติดต้ัง

26,900          ศพด.ชมุชนพระ
บางมงคล

ตู้เอกสาร 15 ชอ่ง จ านวน 2 หลัง 10,800          ศพด.ชมุชนพระ
บางมงคล

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังกช์ั่น แบบฉดีหมึก
 (Inkjet) พร้อมองิค์แทงค์ จ านวน 1 
เคร่ือง

8,000           ศพด.ชมุชนพระ
บางมงคล

146 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กชมุชนชอนตะวัน

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองขยายเสียงแบบพกพา พร้อม
อปุกรณ์  จ านวน 1 ชดุ

7,000           จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ศพด.ชมุชนชอน
ตะวัน
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

ตู้กบัขา้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 
อลูมิเนียมสีเงิน  จ านวน  1 หลัง

6,800            ศพด.ชมุชนชอน
ตะวัน

ตู้กบัขา้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 
อลูมิเนียมสีเงิน  จ านวน  1 หลัง

8,000            ศพด.ชมุชนชอน
ตะวัน

147 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศูนยส์าธิตแสดงสินค้า

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนยส์าธิต
แสดงสินค้า

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

พัฒนาอาคารให้มี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

กองสวัสดิการ
สังคม

148 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ กองสวัสดิการ
สังคม

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ของกองสวัสดิการสังคม

400,000        400,000        400,000        เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

149 จดัหาครุภัณฑ์กอง
สวัสดิการสังคม

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โต๊ะหมูบู่ชา หมู ่9 9,000           9,000           9,000           จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอการ
ปฏิบัติงาน

กองสวัสดิการ
สังคม

เกา้อี้บุนวม 200 ตัว 190,000        190,000        190,000        กองสวัสดิการ
สังคม

เกา้อี้พลาสติก 1,000 ตัว 300,000        300,000        300,000        กองสวัสดิการ
สังคม

ชดุรับแขกพร้อมโต๊ะกลางชดุใหญ่ 1
 ชดุ

15,000          15,000          15,000          กองสวัสดิการ
สังคม

258



259
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

ไมค์ลอย 1 ชดุ 25,000          25,000          25,000          กองสวัสดิการ
สังคม

กอ่สร้างป้ายชมุชน 10 ป้าย 100,000        100,000        100,000        กองสวัสดิการ
สังคม

กล้องวงจรปิด พร้อมอปุกรณ์ในการ
ติดต้ัง

100,000        100,000        100,000        กองสวัสดิการ
สังคม

กลองชดุ 1 ชดุ พร้อมฉาบ และ
อปุกรณ์

30,000          30,000          30,000          กองสวัสดิการ
สังคม

เคร่ืองขยายเสียงกต้ีาร์ไฟฟ้า จ านวน
 2 ตู้

50,000          50,000          50,000          กองสวัสดิการ
สังคม

เคร่ืองขยายเสียงกต้ีาร์เบสไฟฟ้า 
จ านวน 1 ตู้

25,000          25,000          25,000          กองสวัสดิการ
สังคม

เคร่ืองขยายเสียงคีร์บอร์ด จ านวน 1
 ตู้

25,000          25,000          25,000          กองสวัสดิการ
สังคม

เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงดิจติอล 
พร้อมอปุกรณ์ต่อพ่วง จ านวน 1 ชดุ

100,000        100,000        100,000        กองสวัสดิการ
สังคม

โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 40 นิว้ จ านวน 2 เคร่ือง

34,000          34,000          34,000          กองสวัสดิการ
สังคม

เตาอบไมโครเวฟ จ านวน 1 เคร่ือง 13,000          กองสวัสดิการ
สังคม
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

150 กอ่สร้างอาคารทีพ่ักอาศัย
รวมเจา้หน้าทีส่ านักการ
ประปา บริเวณโรงสูบน้ า
แรงต่ าที ่1

เพือ่ให้เจา้หน้าทีม่ีทีพ่ัก
อาศัยใกล้กบัสถาน
ปฏิบัติงานส าดวกต่อการ
ปฏิบัติงานทีต้่อง
รับผิดชอบในการดูแล
รักษาตลอดเวลา

กอ่สร้างอาคาร คสล. สูง สามชั้น 
ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 19 เมตร
 พืน้ทีใ่ชส้อยรวมประมาณ 741 
ตารางเมตร มีห้องพักแบบห้องน้ าใน
ตัวไม่น้อยกว่า 15 ห้อง ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

9,000,000      จ านวนอาคารที่
กอ่สร้าง

มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ส านักการประปา

151 จา้งเหมาบุคลากร
ปฏิบัติงานส ารวจเพือ่จดัท า
ฐานขอ้มูลและแผนทีร่ะบบ
ท่อจา่ยน้ าประปา

เพือ่ให้ได้ขอ้มูลและแผนที่
ระบบท่อจา่ยน้ าประปา
ในพืน้ทีบ่ริการน้ าประปา

จา้งเหมาบริการบุคลากร ปฏิบัติงาน
 จ านวน 6 อตัรา ระยะเวลา 6 เดือน

324,000        จ านวนบุคลากร
จา้งเหมา

ได้รับขอ้มูลและแผน
ทีร่ะบบจา่ย
น้ าประปาทีใ่ชใ้นการ
วางแผนขยายพืน้ที่
บริการและการ
บ ารุงรักษาเส้นท่อ

ส านักการประปา

152 อบรมสัมมนาทัศนศึกษาดู
งานพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจา้ง ส านักการ
ประปา

เพือ่เพิม่ทักษะความรู้
ความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติงาน

อบรมและทัศนศึกษาดูงาน จ านวน 
200 คน

200,000        จ านวนผู้เขา้รับ
การอบรม

น าความรู้ทีไ่ด้มา
ประยกุต์ใชใ้นการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

ส านักการประปา

153 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของส านักการ
ประปา

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ของส านักการประปา

4,000,000      จ านวนทีรั่บการ
บ ารุงรักษา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ส านักการประปา
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

154 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้างของ
ส านักการประปา

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้างของส านักการประปา

100,000        จ านวนทีรั่บการ
บ ารุงรักษา

ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการประปา

155 ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน
ส านักการประปา

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงห้องส านักการประปาและ
กั้นห้องปฏิบัติงานส่วนบริหารธุรกจิ
การประปา พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 30 
ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

300,000        พืน้ทีท่ีป่รับปรุง ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ 
เจา้หน้าทีส่ามารถ
ปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการประปา

156 กอ่สร้างร้ัว ค.ส.ล. พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าร้ัว
ด้านขนานถนนผังเมือง โรง
ผลิตน้ าเกาะยม

เพือ่ป้องกนัทรัพยสิ์นและ
สร้างความประทับใจ
ให้แกช่มุชนโดยรอบและผู้
เยี่ยมชม

 ร้ัว ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
ด้านหน้าร้ัว ยาวไม่น้อยกว่า 180 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

1,500,000      ความยาวร้ัวและ
พืน้ทีท่ีป่รับปรุง
ภูมิทัศน์

ปกป้องทรัพยสิ์นของ
ทางราชการและ
ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ

ส านักการประปา

157 จดัหาครุภัณฑ์ส านักการ
ประปา

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

1. เคร่ืองสแกนบาร์โค๊ด (เคร่ือง
บันทึกหน่วยน้ ามือถอื จ านวน 2 
เคร่ือง)

117,700        117,700        117,700        จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอการ
ปฏิบัติงาน

ส านักการประปา

2. เคร่ืองพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 24 
เขม็พิมพ์แคร่บาง 136 คอลัมน์ 
ความเร็วพิมพ์ 480 ตัวอกัษร/วินาที
 จ านวน 1 เคร่ือง

36,500          ส านักการประปา
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

3.เคร่ืองพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 24 เขม็
พิมพ์ 80 คอลัมภ์ จ านวน 1 เคร่ือง

8,000           ส านักการประปา

4. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา 
ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2400 ซี.ซี  จ านวน 1 คัน

494,000        ส านักการประปา

5. หัวเจาะคอนกรีตกระแทกระบบ
ไฮโดรลิกพร้อมอปุกรณ์  จ านวน 1 
เคร่ือง ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

445,500        ส านักการประปา

6.เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED
 สี แบบ Network จ านวน 1 เคร่ือง

17,000          ส านักการประปา

7.ชดุเคร่ืองเชื่อม HDPE  ขนาด 
63-160 มม. ระบบไฮโดรลิก   
จ านวน 1 เคร่ือง

170,000        ส านักการประปา

158 จดัหาครุภัณฑ์หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000          จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

กล้องถา่ยรูปดิจติอล ความละเอยีด 
16 ล้านพิกเซล จ านวน 1 เคร่ือง

10,000          หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

262



263
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

159 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

160 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ และทรัพยสิ์น
สถานธนานุบาล 1

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
 เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
ต่อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานให้
ทันสมัยยิ่งขึ้น

บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมหรือ ปรับปรุง
ครุภัณฑ์และ ทรัพยสิ์นของสถานธ
นานุบาล 1

50,000          50,000          50,000          จ านวนครุภัณฑ์
ทีบ่ ารุงรักษา

ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

สถานธนานุบาล 1

161 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
อาคารและส่ิงกอ่สร้าง 
สถานธนานุบาล 1

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที ่
ให้มีความเรียบร้อยและ
สวยงาม  คงสภาพการใช ้
งานได้มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารและส่ิงปลูกสร้างทีป่ระกอบ
หรือส่วนควบกบัตัวอาคารสถานธ
นานุบาล 1

100,000        100,000        100,000        จ านวนรายการที่
บ ารุงรักษา

อาคารสถานที ่มี
สภาพดี มีความมัน่คง
เรียบร้อยได้มาตรฐาน

สถานธนานุบาล 1
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

162 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

163 จดัหาครุภัณฑ์ของกจิการ
สถานธนานุบาล 1

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศขนาด 44,000 บี
ทีย ูจ านวน 1 เคร่ือง

52,000          จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอการ
ปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาล 1

164 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

10,000          10,000          10,000          จ านวนกจิกรรม
ทีจ่ดั

การมีส่วนร่วมในการ
 ตอบแทนสังคม และ
ประชาชนได้รับประ 
โยชน์จากกจิกรรมใน 
วันทีร่ะลึกกอ่ต้ัง
กจิการสถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล 2

165 จดัหาครุภัณฑ์ของกจิการ
สถานธนานุบาล 2

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศขนาด 60,000 บี
ทีย ูจ านวน 1 เคร่ือง

65,500          จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอการ
ปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาล 2

เกา้อี้แถว 4 ทีน่ัง่ จ านวน 2 ชดุ 5,000           สถานธนานุบาล 2
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน
 จ านวน 3 เคร่ือง

48,000          สถานธนานุบาล 2

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 3 เคร่ือง

9,600           สถานธนานุบาล 2

166 จดัหาครุภัณฑ์ของกจิการ
สถานธนานุบาล 3

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดแขวนขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 
บีทีย ูจ านวน 1 เคร่ือง

23,000          จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอการ
ปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาล 3

พัดลมติดเพดานขนาดใบพัดไม่ต่ า
กว่า 56 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง

1,000           สถานธนานุบาล 3

พัดลมโคจรติดผนังขนาดใบพัดไม่ต่ า
กว่า 16 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง

2,000           สถานธนานุบาล 3

เคร่ืองชั่งทองระบบดิจติอลพร้อม
กล่องกนัลม 1 เคร่ือง

25,000          สถานธนานุบาล 3

ตู้ใส่เอกสาร 15 ชอ่ง จ านวน 2 ตู้ 8,000           สถานธนานุบาล 3

เกา้อี้ผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว 5,000           สถานธนานุบาล 3

รวมงบประมาณ 375,830,160  83,647,700    72,393,500    
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หน่วยงานที่
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 รวม ของประสาน

1 แปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟา้ 330,000,000       330,000,000       330,000,000       990,000,000         เปิดให้เอกชนลงทุน
2 ขยายผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนผังเมืองสาย ก พร้อมกอ่สร้าง

เกาะกลางถนนทางเท้า ท่อระบายน ้า และระบบไฟฟา้ส่องสว่างถนนผัง
เมืองสาย ก

25,000,000        25,000,000        50,000,000           กรมโยธาธิการและผังเมือง

3 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน ้า ตามผังเมืองรวมถนนสาย 
ข (บริเวณเกาะยม)

60,000,000        60,000,000        120,000,000         กรมทางหลวงชนบท

4 กอ่สร้างลานเจา้แม่กวนอมิบริเวณอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น ้าเจา้พระยา 30,000,000        30,000,000           กรมการท่องเทีย่ว

5 กอ่สร้างคันป้องกนัน ้าท่วมถนนริมน ้าจากหน้าโรงเรียนอนุบาลไปตามริม
แม่น ้าเจา้พระยาถงึขา้งวัดเขื่อนแดงและตามแนวถนนสวรรค์วิถ ีถงึแยก
สันคู

150,000,000       150,000,000         กรมโยธาธิการและผังเมือง

6 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิงริมแม่น ้าปิงบริเวณเกาะยมจากจดุสิ นเขื่อน
บริเวณต้นน ้าเจา้พระยาถงึเชิงสะพานนิมมานรดี

117,800,000       117,800,000         กรมโยธาธิการและผังเมือง

7 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง ริมแม่น ้าน่านบริเวณเกาะยม จากจดุสิ นสุด
เขื่อนบริเวณต้นน ้าเจา้พระยาถงึสะพานขา้มแม่น ้าน่านฝ่ังวัดปากน ้าโพ
เหนือ

158,000,000       158,000,000         กรมโยธาธิการและผังเมือง

8 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิงริมแม่น ้าน่าน ตั งแต่ศาลเจา้ถงึสะพานขา้ม
แม่น ้าน่านฝ่ังตรงขา้มวัดปากน ้าโพเหนือ

176,000,000       176,000,000         กรมโยธาธิการและผังเมือง

9 ปรับปรุงระบบระบายน ้าถนนโกสียจ์ากเชิงสะพานพษิณุโลก - ป้อมหนึ่ง 40,000,000        40,000,000        80,000,000           กรมโยธาธิการและผังเมือง

บญัชีประสานประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยเทศบาลนครนครสวรรค์

ชื่อโครงการ / กิจกรรมล าดับที่
งบประมาณ

ผ.02
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หน่วยงานที่
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 รวม ของประสาน

บญัชีประสานประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยเทศบาลนครนครสวรรค์

ชื่อโครงการ / กิจกรรมล าดับที่
งบประมาณ

ผ.02

10 ปรับปรุงระบบระบายน ้าถนนจกัรวาล เร่ิมตั งแต่แยกพหลโยธิน ถงึ
แยกนวมินทร์และทางหลวง หมายเลข  117 จากแยกนวมินทร์ถงึใต้
สะพานพษิณุโลก

80,000,000        80,000,000        160,000,000         กรมโยธาธิการและผังเมือง

11 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิงริมแม่น ้าเจา้พระยา ตั งแต่ศาลเจา้ถงึท่าขา้ว
ก้านันทรง

95,800,000        95,800,000           กรมโยธาธิการและผังเมือง

12 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิงริมแม่น ้าเจา้พระยา ฝ่ังวัดเขา ตั งแต่บริเวณเชิง
สะพานเดชา ถงึหน้าบริษัทเสริมสุข จ้ากดั

100,000,000       100,000,000         กรมโยธาธิการและผังเมือง

13 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิงบริเวณเกาะยม จากสะพานนิมมานรดี ถงึ
บริเวณวัดคลองคาง

45,700,000        45,700,000           กรมโยธาธิการและผังเมือง

14 ติดตั งเคร่ืองผลักดักน ้าแม่น ้าเจา้พระยา บริเวณใต้สะพานเดชาติวงศ์ 150,000,000       150,000,000         กรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย

15 วางท่อเมนประปาเชื่อมต่อระบบผลิตน ้าเกาะยมและโกสียต์ามแนว
สะพานป้อมหนึ่ง

5,970,000          กรมโยธาธิการและผังเมือง

1,016,770,000    1,002,500,000    410,000,000       2,423,300,000       รวมทัง้สิ้นจ านวน         โครงการ
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

1) ยทุธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
   1.1 แนวทำงส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยำวชน และประชำชน มี
พฤติกรรมสุขภำพ และกำรป้องกนัควบคุมโรคที่เหมำะสมและพัฒนำระบบ
เครือขำ่ยกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ให้ครอบคลุมทั่วถงึ เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

       10             2,169,050        10             2,174,050        10            2,174,050        30            6,517,150

   1.2 แนวทำงเพิ่มควำมรู้ควำมเขำ้ใจ และปลูกฝังจติส ำนึก ให้ตระหนักถงึ
พิษภัยของยำเสพติด ให้แกเ่ด็กเยำวชนและประชำชน

        3                400,000         3               400,000         3               400,000          9            1,200,000

   1.3 แนวทำงเสริมสร้ำง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพให้
มีประสิทธิภำพ

       10                460,000         5               140,000         5               140,000        20               740,000

   1.4 แนวทำงส่งเสริม พัฒนำ สร้ำงจติส ำนึกในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม
และกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อกำรป้องกนัและลดปัญหำมลพิษ 
และระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ

       12          335,300,000        11          345,400,000         6         341,100,000        29       1,021,800,000

รวม        35          338,329,050        29          348,114,050        24         343,814,050        88       1,030,257,150

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ส่วนที่ 3  บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)
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 2560 ปี 2561 ปี 2562

ส่วนที่ 3  บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)
เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
รวม 3 ปี

ผ.03

2) ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
   2.1 แนวทำงพัฒนำระบบกำรบริหำรจดักำรศึกษำและพัฒนำแหล่งกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำยเพื่อสร้ำงสรรค์ให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต

       28          285,704,090        23             7,536,000        23            7,598,000        74         300,838,090

   2.2 แนวทำงพัฒนำคุณภำพของครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ        11             1,650,000        11             1,655,000        11            1,655,000        33            4,960,000
   2.3 แนวทำงพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมให้ส่ือสำรได้ 3 ภำษำ         5            10,112,000         5           10,112,000         5           10,112,000        15           30,336,000
   2.4 แนวทำงส่งเสริมและพัฒนำกฬีำ นันทนำกำร กจิกรรมเด็กเยำวชน 
และประชำชน

        8            11,407,600         8           11,407,600         8           11,407,600        24           34,222,800

   2.5 แนวทำงกำรอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว
 ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง
และควำมเป็นไทย

       11             4,460,000        13           28,920,000        11            4,460,000        35           37,840,000

รวม        63          313,333,690        60           59,630,600        58           35,232,600       181         408,196,890
3) ยทุธศาสตร์ด้านสวสัดิการสังคมและชุมชน
   3.1 แนวทำงน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชน

        1                400,000         1               400,000         1               400,000          3            1,200,000

   3.2 แนวทำงเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ให้กบัชุมชน        27            24,675,000        27           24,675,000        27           24,675,000        81           74,025,000
   3.3 แนวทำงจดัสวัสดิกำรให้กบัประชำชนอยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม        11          167,034,078        10          164,390,000         9         103,390,000        30         434,814,078

รวม        39          192,109,078        38          189,465,000        37         128,465,000       114         510,039,078
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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 2560 ปี 2561 ปี 2562

ส่วนที่ 3  บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)
เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
รวม 3 ปี

ผ.03

4) ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
   4.1 แนวทำงพัฒนำระบบคมนำคม กำรจรำจรและขนส่ง ติดต้ังระบบ
ไฟฟ้ำสำธำรณะ

       41          200,909,000        37          480,150,000         7           94,520,000        85         775,579,000

   4.2 แนวทำงปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่นันทนำกำร 
และสวนสำธำรณะ

       16            87,070,000         6          122,300,000         2           70,000,000        24         279,370,000

   4.3 แนวทำงปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพ กำรขยำยระบบผลิต และ
จ ำหน่ำยน้ ำประปำ พร้อมพัฒนำคุณภำพน้ ำประปำ

       26            42,971,000         7          154,250,000         5         182,102,000        38         379,323,000

   4.4 แนวทำงปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภำพระบบระบำยน้ ำ ระบบ
ป้องกนัน้ ำท่วม / และแกไ้ขปัญหำน้ ำท่วม

       13          460,030,000         7          613,900,000         6         449,500,000        26       1,523,430,000

รวม        96          790,980,000        57       1,370,600,000        20         796,122,000       173       2,957,702,000
5) ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
   5.1 แนวทำงส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค  สิทธิ เสรีภำพ ของ
ประชำชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น

        3             4,100,000         2               100,000         2               100,000          7            4,300,000

   5.2 แนวทำงพัฒนำระบบกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัยกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย ควำมมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น

       16            17,290,000         6           16,860,000         5               360,000        27           34,510,000

รวม        19            21,390,000         8           16,960,000         7               460,000        34           38,810,000
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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 2560 ปี 2561 ปี 2562

ส่วนที่ 3  บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)
เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
รวม 3 ปี

ผ.03

6) ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
   6.1 แนวทำงส่งเสริมกำรบริหำรจดักำรตำมหลักธรรมำภิบำล         2                       -           2                       -           2                      -            6                      -   
   6.2 แนวทำงพฒันำระบบเทคโนโลยแีละสำรสนเทศให้มีประสิทธภิำพ         4            10,650,000        -                         -          -                        -            4           10,650,000
   6.3 แนวทำงส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรกำรบริหำร ให้มีประสิทธิภำพ
และได้มำตรฐำน

     127          375,830,160        58           83,647,700        55           72,393,500       240         531,871,360

รวม      133          386,480,160        60           83,647,700        57           72,393,500       250         542,521,360
รวมทั้งสิน้ 385     2,042,621,978     252     2,068,417,350     203     1,376,487,150    840     5,487,526,478    
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