


จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

การพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายรายได
ยุทธศาสตรที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

แนวทางที่     พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวในเขต  เชน  เขากบ  อุทยานสวรรค  ศาลหลักเมือง ฯ

1. โครงการกอสรางปายศาลหลักเมืองจังหวัดนครสวรรค 1                  380,000 -            -                      -            -                     1 380,000                   

2. โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ  2  แหง  ( เวียงดอยและอุทยาน

สวรรค ) 1

                 400,000

-            -                      -            -                     1 400,000                   

3.  กอสรางซุมประตูเฉลิมพระเกียรติ 1               2,000,000 -            -                      -            -                     1 2,000,000                

4. โครงการติดตั้งปายประชาสัมพันธไฟวิ่งระบบคอมพิวเตอร 1             13,000,000 -            -                      -            -                     1 13,000,000              

5. ประกวดมิสไทยแลนดยูนิเวอรส จังหวัดนครสวรรค 1               2,000,000 -            -                      -            -                     1 2,000,000                

การพัฒนาทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร   สนับสนุนใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
แนวทาง       พัฒนาคุณภาพนักเรียน ครู ผูบริหารการศึกษาประจําปและเผยแพรและประชาสัมพันธตอสาธารณชน
1. โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการศึกษา 1 811,500                 -            -                      -            -                     1 811,500                   

ยุทธศาสตรที่     เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนอยางมีมาตรฐานและทั่วถึง
แนวทางที่     พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขและอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชเพื่อใหประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึงและเปนธรรม
1. โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1 166,000                 -            -                      -            -                     1 166,000                   

ป 2550 ป 2551 รวม  3  ป

งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรคสามป (พ.ศ.2549 - 2551)  เพิ่มเติม

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณยุทธศาสตร/แนวทาง/โครงการ
ป 2549
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จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

ป 2550 ป 2551 รวม  3  ป

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณยุทธศาสตร/แนวทาง/โครงการ
ป 2549

ยุทธศาตรที่    สนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน
แนวทางที่     สงเสริมการจัดกิจกรรมของชุมชน       
1. โครงการศึกษาดูงานบานมั่นคง 1 1,500,000              -            -                      -            -                     1 1,500,000                

2. โครงการสงเสริมอุปกรณการกีฬาใหกับชุมชน 1 435,000                 -            -                      -            -                     1 435,000                   

3. โครงการจัดหาครุภัณฑกองสวัสดิการสังคม 1 632,000                 -            -                      -            -                     1 632,000                   

การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาตรที่    การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
แนวทางที่     พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
1.โครงการจัดอบรมพนักงานจางตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต) ในสังกัด

สํานักการสาธารณสุขฯ

1 10,000                   -            -                      -            -                     1 10,000                     

2. โครงการปรับปรุงถนนภายในสถานีขนสง 1 40,000                   -            -                      -            -                     1 40,000                     

3. โครงการปรับปรุงบริเวณหอซุมพระพุทธรูป ขางอาคารสํานักงานเทศบาล 1 250,000                 -            -                      -            -                     1 250,000                   

4. โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักปลัดเทศบาล 1 324,500                 -            -                      -            -                     1 324,500                   

5. โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการคลัง 1 278,000                 -            -                      -            -                     1 278,000                   

ยุทธศาสตร    การสรางสังคมนาอยู
แนวทาง   พัฒนาระบบจราจร ถนน ทางเทา ระบบระบายน้ํา ระบบปองกันน้ําทวม ไฟฟาสาธารณะ
1. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนยานชุมชนถนนพหลโยธินตอน

หนาโรงแรมวัชระและศูนยทารถ

1 3,000,000              -            -                      -            -                     1 3,000,000                

2. โครงการจัดหาแปนบาสเกตบอลแบบเคลื่อนที่ 1 120,000                 -            -                      -            -                     1 120,000                   
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จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

ป 2550 ป 2551 รวม  3  ป

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณยุทธศาสตร/แนวทาง/โครงการ
ป 2549

3. โครงการติดตั้งระบบปรับอากาศบริเวณหองโถงชั้นลางอาคารสํานักงาน

เทศบาลนครนครสวรรค

1 2,000,000              -            -                      -            -                     1 2,000,000                

4. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 26 1,751,900              -            -                      -            -                     26 1,751,900                

5. โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการชาง 1 180,000                 -            -                      -            -                     1 180,000                   

แนวทาง   ปรับปรุงระบบประปาใหไดมาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ
1. โครงการวางทอเมนประปา 2 865,000                 -            -                      -            -                     2 865,000                   

2. โครงการกอสรางทอสงน้ําพรอมกอสรางถังสูง 1 5,000,000              -            -                      -            -                     1 5,000,000                

3. โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการประปา 1 10,220,000            -            -                      -            -                     1 10,220,000              

แนวทาง  พัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําและกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1. โครงการติดตั้งเครื่องเติมอากาศภายในอุทยานสวรรค 1 995,000                 -            -                      -            -                     1 995,000                   

2. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําดวยพืชน้ํา  ภายในอุทยานสวรรค 1 800,000                 -            -                      -            -                     1 800,000                   

3. โครงการกอสรางเมรุพรอมเตาเผาแบบปลอดมลพิษ 1 3,600,000              -            -                      -            -                     1 3,600,000                

รวม 52 50,758,900          0 -                    0 -                   52 50,758,900              
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ป 2549 - 2551 2549 2550 2551 ป 2549 - 2551 2549 2550 2551
การพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายรายได
ยุทธศาสตรที่     สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

แนวทางที่     พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวในเขต  เชน  เขากบ  อุทยานสวรรค  ศาลหลักเมือง ฯ

1. โครงการกอสรางปายศาลหลักเมืองจังหวัดนครสวรรค 1  แหง 1  แหง

2. โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ  2  แหง  ( เวียง

ดอยและอุทยานสวรรค )

2  ปาย 2  ปาย ประชาชนโดยทั่วไปไดรับทราบ

ขอมูลขาวสาร

3.  กอสรางซุมประตูเฉลิมพระเกียรติ 2  แหง 2  แหง

4. โครงการติดตั้งปายประชาสัมพันธไฟวิ่งระบบ

คอมพิวเตอร

2  ปาย 2  ปาย ประชาชนโดยทั่วไปไดรับทราบ

ขอมูลขาวสาร

5. ประกวดมิสไทยแลนดยูนิเวอรส จังหวัดนครสวรรค 1  ครั้ง 1  ครั้ง

การพัฒนาทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร   สนับสนุนใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
แนวทาง       พัฒนาคุณภาพนักเรียน ครู ผูบริหารการศึกษาประจําปและเผยแพรและประชาสัมพันธตอสาธารณชน
1. โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการศึกษา 5 รายการ 5 รายการ มีครุภัณฑเพียงพอแกการใชงาน - -

ยุทธศาสตรที่     เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนอยางมีมาตรฐานและทั่วถึง
แนวทางที่     พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขและอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชเพื่อใหประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึงและเปนธรรม
3. โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

3 รายการ 3 รายการ มีครุภัณฑเพียงพอแกการใชงาน

โครงการ เปาหมายเชิงปริมาณ เปาหมายเชิงคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรคสามป (พ.ศ.2549-2551)  เพิ่มเติม
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ป 2549 - 2551 2549 2550 2551 ป 2549 - 2551 2549 2550 2551โครงการ เปาหมายเชิงปริมาณ เปาหมายเชิงคุณภาพ

ยุทธศาตรที่    สนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน
แนวทางที่     สงเสริมการจัดกิจกรรมของชุมชน       
1. โครงการศึกษาดูงานบานมั่นคง 1  ครั้ง 1  ครั้ง สมาชิกในชุมชนไดรับประสบการณ

2. โครงการสงเสริมอุปกรณการกีฬาใหกับชุมชน 58  ชุมชน 58  ชุมชน ประชาชนไดออกกําลังกายมากขึ้น

3. โครงการจัดหาครุภัณฑกองสวัสดิการสังคม 3 รายการ 3 รายการ มีครุภัณฑเพียงพอแกการใชงาน

การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาตรที่    การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
แนวทางที่     พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
1.โครงการจัดอบรมพนักงานจางตามภารกิจ (พนักงานขับ

รถยนต) ในสังกัดสํานักการสาธารณสุขฯ

1  ครั้ง 1  ครั้ง พนักงานจางตามภารกิจไดรับ

ความรูในเรื่องการขับรถและการ

ดูแลสุขภาพอนามัย

2. โครงการปรับปรุงถนนภายในสถานีขนสง 1 แหง 1 แหง การสัญจรเดินรถมีความสะดวก

3. โครงการปรับปรุงบริเวณหอซุมพระพุทธรูป ขางอาคารสํา 1 แหง 1 แหง มีครุภัณฑเพียงพอแกการใชงาน

4. โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักปลัดเทศบาล 9 รายการ 9 รายการ มีครุภัณฑเพียงพอแกการใชงาน

5. โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการคลัง 4 รายการ 4 รายการ มีครุภัณฑเพียงพอแกการใชงาน

ยุทธศาสตร    การสรางสังคมนาอยู
แนวทาง   พัฒนาระบบจราจร ถนน ทางเทา ระบบระบายน้ํา ระบบปองกันน้ําทวม ไฟฟาสาธารณะ
1. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนยานชุมชนถนน

พหลโยธินตอนหนาโรงแรมวัชระและศูนยทารถ

1 แหง 1 แหง ราษฎรไดรับความสะดวกและไม

มีน้ําทวมขัง

2. โครงการจัดหาแปนบาสเกตบอลแบบเคลื่อนที่ 3 ชุด 3 ชุด ประชาชนเลนกีฬาเพิ่มขึ้น
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ป 2549 - 2551 2549 2550 2551 ป 2549 - 2551 2549 2550 2551โครงการ เปาหมายเชิงปริมาณ เปาหมายเชิงคุณภาพ

3. โครงการติดตั้งระบบปรับอากาศบริเวณหองโถงชั้นลาง

อาคารสํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค

1  แหง 1  แหง มีความพรอมดานการจัดสถานที่ผู

มาดูงานเทศบาล

4. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 26  โครงการ 26  โครงการ ประชาชนมีไฟฟาใชเพิ่มขึ้น

5. โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการชาง 1 รายการ 1 รายการ มีครุภัณฑเพียงพอแกการใชงาน

แนวทาง   ปรับปรุงระบบประปาใหไดมาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ
1. โครงการวางทอเมนประปา 2 สาย 2 สาย ประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง

เพียงพอและตอเนื่อง

2. โครงการกอสรางทอสงน้ําพรอมกอสรางถังสูง 1 แหง 1 แหง ประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง

เพียงพอและตอเนื่อง

3. โครงการจัดหาครภุัณฑสํานักการประปา 6 รายการ 6 รายการ มีครุภัณฑเพียงพอแกการใชงาน

แนวทาง  พัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําและกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1. โครงการติดตั้งเครื่องเติมอากาศภายในอุทยานสวรรค 2  เครื่อง 2  เครื่อง  น้ําในอุทยานสวรรคมีคุณภาพดี

2. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําดวยพืชน้ํา  ภายในอุทยาน

สวรรค

1  แหง 1  แหง  น้ําในอุทยานสวรรคมีคุณภาพดี

3. โครงการกอสรางเมรุพรอมเตาเผาแบบปลอดมลพิษ 2  แหง 2  แหง สถานที่ฌาปนกิจไดมาตรฐาน  ไร

มลพิษในอากาศ
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เปาหมาย งบประมาณ ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ) และที่มา จะไดรับ

การพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายรายได
1 โครงการกอสรางปายศาลหลักเมือง

จังหวัดนครสวรรค

เพื่อประชาสัมพันธในคุณคา 

เสริมสรางศรัทธา และความสวยงาม

กอสรางปาย ค.ส.ล. ขนาด 5.40 x 2.00 เมตร  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

            380,000 2  เดือน ประชาชนโดยทั่วไปเกิดความ

ประทับใจมากขึ้น

2 โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ 

 2  แหง (เวียงดอยและอุทยานสวรรค )

เพื่อประชาสัมพันธภาพลักษณ 

และขอมูลขาวสารในทองถิ่น

กอสรางปายโครงเหล็ก ภายในกรุตาขาย โดยมี

พื้นที่การกอสรางไมนอยกวา  20  ตร.ม.  จํานวน 

 2  ปาย  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

            400,000 2  เดือน ประชาชนโดยทั่วไปเกิดความ

ประทับใจ ไดทราบขอมูลที่เปน

ปจจุบัน

3 โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติถวายความ

จงรักภักดีของพสกนิกรและรวม

เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัว ครบ 60  ป

กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ  จํานวน  2  แหง  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         2,000,000 2  เดือน พสกนิกรไดรวมถวายความ

จงรักภักดีแสดงความชื่นชม  ยินดี

เทิดพระเกียรติองค

พระมหากษัตริย

4 โครงการติดตั้งปายประชาสัมพันธไฟ

วิ่งระบบคอมพิวเตอร

เพื่อประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร

ของเทศบาล

ติดตั้งปายประชาสัมพันธไฟวิ่งดวยระบบ

คอมพิวเตอร บริเวณอุทยานสวรรค  จํานวน  2  

ปาย  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       13,000,000 6 เดือน ประชาชนโดยทั่วไปไดรับทราบ

ขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบัน และ

เกิดความประทับใจ

5 ประกวดมิสไทยแลนดยูนิเวอรส 

จังหวัดนครสวรรค

เพื่อสงเสริมประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวจังหวัดนครสวรรค และ

สรางรายได

จัดการประกวดตัวแทนสาวงามจังหวัด

นครสวรรค เขารวมคัดเลือกในระดับประเทศ

         2,000,000 3 เดือน จังหวัดนครสวรรคไดรับความ

สนใจดานการทองเที่ยวและสราง

รายไดใหแกชุมชนและทองถิ่น

วัตถุประสงคที่ โครงการ

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา
ป พ.ศ. 2549  เพิ่มเติม

ระยะเวลา
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การพัฒนาทุนทางสังคม
6 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการศึกษา เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ

ในการปฏิบัติงาน

1. โตะเอนกประสงคขาพับ  จํานวน  120  ตัว             300,000 2 เดือน มีวัสดุอุปกรณเพียงพอตอการใช

งาน

2. เกาอี้พลาสติก  จํานวน  1,000  ตัว             125,000

3. ฆอง  จํานวน  1  ใบ                 6,500

4. คอมพิวเตอร  จํานวน  12  ชุด             300,000

5. เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ             

จํานวน  2  ชุด

              80,000

7 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ

ในการปฏิบัติงาน

1. สายสงน้ําพรอมขอตอ ขนาดเสนผาศูนยกลาง  

2.5  นิ้ว  จํานวน  20  เสน

            150,000 3 เดือน มีวัสดุอุปกรณครุภัณฑเพียงพอ

ตอการใชงาน

 2. เครื่องดูดฝุนขนาด  15  ลิตร  จํานวน  1  เครื่อง               12,000

 3. เตาไมโครเวฟ จํานวน  1  เครื่อง                 4,000

8 โครงการศึกษาดูงานบานมั่นคง เพื่อใหชุมชนไดศึกษาดูงานบาน

มั่นคงที่มีลักษณะเปนตนแบบ

ศึกษาดูงานบานมั่นคง จํานวน 10 รุน ตาม

รายละเอียดโครงการของเทศบาล

         1,500,000 5  เดือน สมาชิกในชุมชนไดรับ

ประสบการณ นําแบบอยางที่ดีมา

ใชในการปรับปรุงพัฒนาที่อยู

9 โครงการอุดหนุนอุปกรณการกีฬา

ใหกับชุมชน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในชุมชนใหมีสุขภาพ

พลานามัยสมบูรณ และสงเสริม

การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

58  ชุมชน             435,000 8  เดือน ประชาชนในชุมชนไดออกกําลัง

กายมากขึ้น และใชเวลาวางให

เกิดประโยชนมากขึ้น

10 โครงการจัดหาครุภัณฑกอง

สวัสดิการสังคม

เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ของ

ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค 

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Pocket PC) 

จํานวน  6  เครื่อง

              72,000 2 เดือน มีวัสดุอุปกรณเพียงพอ ตอการใช

งาน

2. เครื่องเลน ดีวีดี  จํานวน  58  เครื่อง             290,000

3. เครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ  จํานวน  6  ชุด             270,000 8



เปาหมาย งบประมาณ ผลลัพธที่คาดวา
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การพัฒนาที่ยั่งยืน
11 โครงการจัดอบรมพนักงานจางตาม

ภารกิจ (พนักงานขับรถยนต) ใน

สังกัดสํานักการสาธารณสุขฯ

เพื่อพัฒนาความรูเรื่องการขับรถ

และการดูแลสุขภาพอนามัยของ

ตนเอง

จัดอบรมพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  56  คน               10,000 2  วัน พนักงานจางตามภารกิจไดรับ

ความรูในเรื่องการขับรถและการ

ดูแลสุขภาพอนามัย สามารถผาน

การประเมินคุณภาพ

12 โครงการปรับปรุงถนนภายในสถานี

ขนสง

เพื่อปรับปรุงสภาพจุดเลี้ยวรถ

ภายในสถานีขนสง

ตัดคันหินเจาะพื้นคอนกรีตออก พรอมเท

คอนกรีต หนา 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ  35  ตาราง

เมตร

              40,000 1  เดือน การคมนาคมสะดวกและลด

อุบัติเหตุ

13 โครงการปรับปรุงบริเวณหอซุม

พระพุทธรูป ขางอาคารสํานักงาน

เทศบาล

เพื่อความสวยงามและความสะดวก

แกผูเขาสักการะ

ปรับปรุงบริเวณหอซุมพระขางอาคารสํานักงาน

เทศบาล ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

            250,000 3  เดือน หอซุมพระมีความสวยงาม 

สาธารณชนไดรับความสะดวก

14 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานัก

ปลัดเทศบาล

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ

ในการปฏิบัติงาน

1. เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณครบชุด  

จํานวน  1  ชุด

40,000              3 เดือน การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

2. โทรทัศนสี ชนิดจอแบน ขนาด 21 นิ้ว  จํานวน

 2 เครื่อง

12,000              

3. กลองถายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดไม

ต่ํากวา  5  ลานพิกเซล  จํานวน  1  ตัว

8,000                

4. ตูเหล็ก  15  ชั้น  จํานวน  1  ตู                 3,500

5. โตะทํางานพรอมเกาอี้  จํานวน  3  ชุด 6,200                

6. ตูเก็บเอกสาร  จํานวน  1  ตู 4,100                

7. เกาอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง  จํานวน  25  ชุด 47,500              

8. เครื่องทําน้ําเย็นแบบใชขวด  จํานวน  1  เครื่อง 3,200                

9. เครื่องเสียงหองประชุมชั้น 4  จํานวน  2  ชุด 200,000           
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15 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการคลัง เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ

ในการปฏิบัติงาน

1. เครื่องโทรสาร  จํานวน  1  เครื่อง 18,000              3 เดือน การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

2. เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 100,000           

3. รถจักรยานยนตขนาด 120 ซีซี  จํานวน  3  คัน 120,000           

4. กลองดิจิตอล  จํานวน  2  เครื่อง 40,000              

16 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา เพื่อใหมีระบบระบายน้ําที่ดี กอสรางทอระบายน้ํา คสล.ขนาดเสนผาศูนย 3,000,000        6  เดือน ราษฎรไดรับความสะดวกและไมมี

ถนนยานชุมชนถนนพหลโยธิน กลาง  1.00  เมตร  พรอมบอพัก รวมยาวประมาณ น้ําทวมขัง

ตอนหนาโรงแรมวัชระและศูนยทารถ 231  เมตรและปรับปรุงผิวจราจรและทางเทา  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล  

17 โครงการจัดหาแปนบาสเกตบอลแบบ เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย คาแปนบาสเกตบอลแบบเคลื่อนที่  จํานวน 120,000           6  เดือน มีอุปกรณการกีฬา

เคลื่อนที่ 3  ชุด  ขนาดตามมาตรฐานของการกีฬา

แหงประเทศไทย  

18 โครงการติดตั้งระบบปรับอากาศ เพื่อใชสําหรับการจัดการประชุม ติดตั้งระบบปรับอากาศ  บริเวณหองโถง 2,000,000        6  เดือน มีความพรอมดานการจัด

บริเวณหองโถงชั้นลางอาคารสํานักงาน ตอนรับ  คณะผูมาเยี่ยมชม  ชั้นลางของอาคารสํานักงานเทศบาลนคร สถานที่ผูมาดูงานเทศบาล

เทศบาลนครนครสวรรค ผูที่มาดูงานเทศบาลนครนครสวรรค นครสวรรค  ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

19 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 238,900           6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

บริเวณชุมชนบางเรารักกันจริง ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายอะลูมิเนียมเปลือย 50 ต.มม. ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

ในการสัญจร จํานวน 1 เสน ระยะทาง  720  เมตร ในการสัญจร

2.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน

ระยะทาง  2,280  เมตร

3.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน  35  ชุด
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20 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 131,200           6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

ชุมชนวัดพระบางมงคล ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

ในการสัญจร ระยะทาง   1,760    เมตร ในการสัญจร

2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน   27  ชุด

3.ติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง  จํานวน  1  ชุด

21 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 5,200                6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

บริเวณหนาบานพักรองผูวา ฯ ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

ในการสัญจร จํานวน  2  ชุด ในการสัญจร

22 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 180,200           6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

ทางเขาหมูบานศิริทิพย ต.วัดไทรย ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายอะลูมิเนียมเปลือย 50 ต.มม. ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

อ.เมือง  จ.นครสวรรค ในการสัญจร จํานวน  1  เสน ระยะทาง   80  เมตร ในการสัญจร

2.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน

ระยะทาง  2,640   เมตร

3.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน   34  ชุด

4.ติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง  จํานวน  2  ชุด

23 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 17,100              6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

ซอยโกดังนานาภัณฑ  ต.วัดไทรย ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

อ.เมือง  จ.นครสวรรค ในการสัญจร ระยะทาง  200   เมตร ในการสัญจร

2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน   4  ชุด

11



เปาหมาย งบประมาณ ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ) และที่มา จะไดรับ

วัตถุประสงคที่ โครงการ ระยะเวลา

24 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 11,800              6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

หมูที่ 3 (จุดที่ 1) ต.นครสวรรคตก ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

อ.เมือง  จ.นครสวรรค ในการสัญจร ระยะทาง  40   เมตร ในการสัญจร

2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน  3  ชุด

25 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 38,800              6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

ชุมชนชอนตะวัน 1 ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.ปกเสา คอร.ขนาด 8.9 เมตร  จํานวน  3.1  ตน ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

ต.นครสวรรคตก   อ.เมือง ในการสัญจร 2.พาดสายอะลูมิเนียมเปลือย 50 A  ต.มม. ในการสัญจร

จ.นครสวรรค จํานวน  1  เสน ระยะทาง    100   เมตร

3.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน

ระยะทาง  160   เมตร

4.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน  5  ชุด

26 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 71,900              6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

ชุมชนโรงเกลือ  ต.วัดไทรย     ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายอะลูมิเนียมเปลือย 50   ต.มม. ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

อ.เมือง  จ.นครสวรรค ในการสัญจร จํานวน  1  เสน ระยะทาง    120   เมตร ในการสัญจร

2.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน

ระยะทาง  880   เมตร

3.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต จํานวน 15 ชุด
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เปาหมาย งบประมาณ ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ) และที่มา จะไดรับ

วัตถุประสงคที่ โครงการ ระยะเวลา

27 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 44,700              6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

ซอยขางอูสมเดช  ต.นครสวรรคตก ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

อ.เมือง  จ.นครสวรรค ในการสัญจร ระยะทาง  580   เมตร ในการสัญจร

2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน  8  ชุด

3.ติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง  จํานวน  1  ชุด

28 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 19,600              6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

ขางวัดพุทธมงคลนิมิตร  ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

ต.นครสวรรคตก ในการสัญจร ระยะทาง  220   เมตร ในการสัญจร

อ.เมือง  จ.นครสวรรค 2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน  5  ชุด

29 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 49,900              6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

ชุมชนชอนตะวัน  2 ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

ต.นครสวรรคตก ในการสัญจร ระยะทาง  960   เมตร ในการสัญจร

อ.เมือง  จ.นครสวรรค 2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน  7  ชุด

3.ติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง  จํานวน  1  ชุด

30 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 65,200              6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

ซอยสวรรควิถี  57   ต.นครสวรคตก ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายอะลูมิเนียมเปลือย 50  ต.มม. ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

อ.เมือง  จ.นครสวรรค ในการสัญจร จํานวน  1  เสน ระยะทาง    200  เมตร ในการสัญจร

2.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน

ระยะทาง  660   เมตร

3.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน  11  ชุด
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เปาหมาย งบประมาณ ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ) และที่มา จะไดรับ

วัตถุประสงคที่ โครงการ ระยะเวลา

31 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 118,200           6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

ซอยเจาแมศรีจันทร 3 ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

ต.นครสวรรคตก ในการสัญจร ระยะทาง  1,600   เมตร ในการสัญจร

อ.เมือง  จ.นครสวรรค 2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน  24  ชุด

3.ติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง  จํานวน  1  ชุด

32 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 132,700           6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

ชุมชนชอนตะวัน  3 ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

ต.นครสวรรคตก ในการสัญจร ระยะทาง  2,200   เมตร ในการสัญจร

อ.เมือง  จ.นครสวรรค 2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน  24  ชุด

3.ติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง  จํานวน  1  ชุด

33 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 133,700           6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

ซอยเจาแมศรีจันทร 2 ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายอะลูมิเนียมเปลือย 50 A  ต.มม. ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

ต.นครสวรรคตก ในการสัญจร จํานวน  1  เสน ระยะทาง    120  เมตร ในการสัญจร

อ.เมือง  จ.นครสวรรค 2.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน

ระยะทาง  1,480   เมตร

3.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน  32  ชุด

34 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 20,900              6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

ซอยโกสีย ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

ในการสัญจร ระยะทาง  240   เมตร ในการสัญจร

2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน   5  ชุด
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เปาหมาย งบประมาณ ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ) และที่มา จะไดรับ

วัตถุประสงคที่ โครงการ ระยะเวลา

35 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 60,400              6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

ซอยขางศูนยทารถ ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

ต.นครสวรรคตก  อ.เมือง ในการสัญจร ระยะทาง  840   เมตร ในการสัญจร

2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน   12  ชุด

36 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 34,300              6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

หมูบานมนตสวรรค ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

ต.นครสวรรคตก  อ.เมือง ในการสัญจร ระยะทาง  420   เมตร ในการสัญจร

2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  จํานวน 8 ชุด

37 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 80,900              6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

หมูบานธารบัวสวรรค ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

ต.นครสวรรคตก  อ.เมือง ในการสัญจร ระยะทาง  1,140   เมตร ในการสัญจร

2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน   16  ชุด

3.ติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง  จํานวน  1  ชุด

38 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 38,500              6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

ซอยปาไม  ต.นครสวรรคตก ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

อ.เมือง   จ.นครสวรรค ในการสัญจร ระยะทาง 480    เมตร ในการสัญจร

2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  จํานวน 8 ชุด

39 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 25,100              6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

ชุมชนเขาโรงครัว ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

ต.นครสวรรคออก   อ.เมือง ในการสัญจร ระยะทาง  160    เมตร ในการสัญจร

จ.นครสวรรค 2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน   8  ชุด
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เปาหมาย งบประมาณ ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ) และที่มา จะไดรับ

วัตถุประสงคที่ โครงการ ระยะเวลา

40 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 26,500              6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

ซอยขางธนาคารกรุงไทย ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

ต.นครสวรรคตก   อ.เมือง ในการสัญจร ระยะทาง   400    เมตร ในการสัญจร

จ.นครสวรรค 2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน   4  ชุด

3.ติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง  จํานวน  1  ชุด

41 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 30,100              6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

ซอยคริสตจักร  ต.วัดไทรย ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

อ.เมือง   จ.นครสวรรค ในการสัญจร ระยะทาง   280    เมตร ในการสัญจร

2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน   7  ชุด

3.ติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง  จํานวน  1  ชุด

42 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 33,100              6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

ซอยสวรรควิถี  50 ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

ต.นครสวรรคตก ในการสัญจร ระยะทาง   200    เมตร ในการสัญจร

อ.เมือง   จ.นครสวรรค 2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน   10  ชุด

43 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 67,400              6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

ซอยตรงขาม  NSC  ต.วัดไทรย ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

อ.เมือง   จ.นครสวรรค ในการสัญจร ระยะทาง   1,060    เมตร ในการสัญจร

2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน   10  ชุด

3.ติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง  จํานวน  1  ชุด
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เปาหมาย งบประมาณ ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ) และที่มา จะไดรับ

วัตถุประสงคที่ โครงการ ระยะเวลา

44 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยดําเนินการ 75,600              6  เดือน ประชาชนไดรับความสะดวก

ชุมชนหนาปายอุทยาน ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก 1.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม. จํานวน  1  เสน ปลอดภัย จากเหตุรายและสะดวก

ในการสัญจร ระยะทาง   1,120    เมตร ในการสัญจร

2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 วัตต  

จํานวน   15  ชุด

3.ติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง  จํานวน  1  ชุด

45 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการชาง เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ

ตอการปฏิบัติงาน

1. คาเกาอี้สแตนเลสยาว  จํานวน  20  ชุด             180,000 3  เดือน ทําใหมีเครื่องมือ  เครื่องใช

เพียงพอตอการปฏิบัติงานทําให

การปฏิบัติงานไดรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

46 โครงการวางทอเมนประปา             

ซอยมาตุลี 26

เพื่อปรับปรุงทอจายน้ําประปาให

ไดมาตรฐาน

วางทอเมนประปา ซอยมาตุลี 26  โดยวางทอ 

พีวีซี ขนาด  4  นิ้ว  ชั้นคุณภาพ  13.5  ยาว

ประมาณ  300  เมตร  แลวตอดวยทอ พีวีซี ขนาด 

 2  นิ้ว  ยาวประมาณ  410  เมตร  ไปตามแนวรั้ว

หลังโรงเรียนวิริยาลัย  รวมความยาวทั้งสิ้น  710  

            393,000 4  เดือน ประชาชน มีน้ําประปาใชอยาง

เพียงพอ และตอเนื่องครอบคลุม

ทุกครัวเรือน

47 โครงการวางทอเมนประปา ขางทาง

หลวงหมายเลข 117  (บริเวณหนา

อาคารไทยสมุทรพาณิชยประกันภัย)

เพื่อปรับปรุงทอจายน้ําประปาให

ไดมาตรฐาน

วางทอแอสเบสตอนซีเมนต ขนาด  300  มม.  

จากทอเมนเดิมถึงอาคาร บริษัทโอบออม

อุตสาหกรรม  ความยาวประมาณ  145  เมตร  

พรอมประสานทอจายน้ําใหผูใชน้ําตามเดิม  5  จุด

472,000           4  เดือน ประชาชน มีน้ําประปาใชอยาง

เพียงพอ และตอเนื่องครอบคลุม

ทุกครัวเรือน

48 โครงการกอสรางทอสงน้ําพรอม

กอสรางถังสูง

เพื่อเพิ่มแรงดันน้ําใหเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชน

กอสรางทอสงน้ําประปาพรอมกอสรางถังสูง

สําหรับจายน้ําประปา ขนาดความจุของถังไม

นอยกวา 80 ลูกบาศกเมตร  จํานวน  1  ถัง  บน

เขาฝงตรงขามวัดพุทธ

5,000,000        6  เดือน ประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง

เพียงพอและตอเนื่องครอบคลุม

ทุกครัวเรือน
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เปาหมาย งบประมาณ ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ) และที่มา จะไดรับ

วัตถุประสงคที่ โครงการ ระยะเวลา

49 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการ

ประปา

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ

ในการปฏิบัติงาน

1. รถจักรยานยนต ขนาดไมต่ํากวา  110  ซีซี  

จํานวน  15  คัน

570,000           4  เดือน การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

2. เครื่องสแกนบารโคดอานหนวยน้ํา  จํานวน  20

  เครื่อง

1,200,000        

3. รถยนตตรวจราชการแบบดับเบิลแคบ 

ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา

 2450 ซีซี  จํานวน  1  คัน

570,000           

4. รถยนตกระบะบรรทุก (ดีเซล) แบบมีชอง

ดานหลัง  จํานวน  5  คัน

2,500,000        

5. มอเตอรไฟฟา ขนาด  100-200  แรงมา  พรอม

เครื่องสูบน้ําขนาดสูบน้ําได  750-1500  ลบ.ม. 

ตอชั่วโมง  จํานวน  3  ชุด

5,000,000        

6. หัวเจาะคอนกรีต ชนิดอัดลมขนาดแรงอัดไม

นอยกวา 1.6 ลูกบาศกเมตร/นาที  จํานวน 4 ตัว

380,000           4 เดือน

50 โครงการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใหอยูใน ติดตั้งกังหันน้ํา  ทําดวย Stainless steel  995,000           8  เดือน  น้ําในอุทยานสวรรคมีคุณภาพดี

ภายในอุทยานสวรรค สภาพที่ดี จํานวน  2  เครื่อง  และเครื่องกลเติมอากาศ และประชาชนไดรับความสดชื่น

แบบอัดอากาศและดูดน้ํา  Rx-Se อากาศบริสุทธิ์

จํานวน  6  เครื่อง

51 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ํา เพื่อเพิ่มออกซิเจนลงในน้ํา  และ จัดสรางบอปรับปรุงคุณภาพน้ํา  กวาง 0.4-0.8 800,000           6  เดือน  น้ําในอุทยานสวรรคมีคุณภาพดี

ดวยพืชน้ํา  ภายในอุทยานสวรรค ใหน้ําเกิดการไหลหมุนเวียน  เมตร  สูง  0.5  เมตร  และปลูกพืชน้ํา  วาง และประชาชนไดรับความสดชื่น

ระบบหมุนเวียนน้ําตามแนวตลิ่ง  พรอมเชื่อม อากาศบริสุทธิ์

ตอระบบไฟฟาเขากับเครื่องกลเติมอากาศ

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล
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เปาหมาย งบประมาณ ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ) และที่มา จะไดรับ

วัตถุประสงคที่ โครงการ ระยะเวลา

52 โครงการกอสรางเมรุพรอมเตาเผา

แบบปลอดมลพิษ

เพื่อใชเปนที่ฌาปนกิจผูเสียชีวิต  

เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมทาง

อากาศ

กอสรางเมรุพรอมเตาเผาแบบปลอดมลพิษ 2 แหง

  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         3,600,000 6  เดือน มีสถานที่ฌาปนกิจระบบ

มาตรฐาน  ไรมลพิษในอากาศ
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานัก

การศึกษา
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานัก

การศึกษา

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

กอง

สวัสดิการ

สังคม

กอง

สวัสดิการ

สังคม

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการคลัง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักปลัดฯ

สํานักการชาง
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการ

ประปา

สํานักการ

ประปา

สํานักการ

ประปา
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการ

ประปา

สํานักการชาง

สํานักการชาง
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
 งบประมาณ

และที่มา
ระยะเวลา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

การพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายรายได

ยุทธศาสตรที่  1  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว          

เดิม

โครงการสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศนสระ

หลวงพอทอง  (เสนอโดย  ชุมชนวรนาถฯ)

อํานวยความสะดวกแก

ประชาชนที่มาพักผอน รวม

กิจกรรม   และ สรางความ

เขมแข็ง สมบูรณสวยงาม

สนับสนุนการดําเนินงานปรับปรุงภูมิ

ทัศนสระหลวงพอทองของกิจกรรม 

ภารกิจที่กําหนด

                    -   1  เดือน     

     ป 51

ประชนชนไดรับความสะดวกปลอดภัย 

ในการพักผอน รวมกิจกรรม  และมี

สถานที่มั่นคง แข็งแรงสวยงาม  2.90 % 

ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

เปลี่ยนแปลงเปน

โครงการสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศนสระ

หลวงพอทอง  (เสนอโดย  ชุมชนวรนาถฯ)

อํานวยความสะดวกแก

ประชาชนที่มาพักผอน รวม

กิจกรรม   และ สรางความ

เขมแข็ง สมบูรณสวยงาม 

และปรับปรุงคุณภาพน้ํา

ปรับปรุงสระน้ําสาธารณะหลวงพอทอง

พื้นที่ประมาณ  1,600  ตารางเมตร  โดย

ปรับปรุงเชิงลาดสระโดยรอบ กอสราง

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา ศาลากลางน้ํา

 พรอมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบ

สระ ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       3,200,000 1  เดือน     

     ป 51

ประชาชนไดรับความสะดวก ปลอดภัย

ในกรพักผอนรวมกิจกรรมและมีสถานที่

มั่นคง แงแรง สวยงาม น้ํามีคุณภาพ 

สามารถใชอุปโภคบริโภคหรือใชสํารอง

ในการปองกันอัคคีภัย

สํานักการชาง

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลสามป พ.ศ.2549-2551  เทศบาลนครนครสวรรค
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