
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค 

เร่ือง  ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 - 2554) เทศบาลนครนครสวรรค  

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

 

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

  ดวยเทศบาลนครนครสวรรคไดดําเนินการจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) 

เทศบาลนครนครสวรรค เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เพื่อใชเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นที่สอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน

โครงการพัฒนา ซึ่งผานขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบฯ ดังกลาว จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) 

เทศบาลนครนครสวรรค เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 

 

         ประกาศ  ณ  วนัที่  18  สิงหาคม   พ.ศ.2551 

 

 

 

           (นายจิตตเกษม  นิโรจน) 

                                        นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค 
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บัญชีสรปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) เพมเติม ฉบบท 1

เทศบาลนครนครสวรรค (งบประมาณเทศบาล)

ยทธศาสตร

ป 2552 ป 2553 ป 2554 รวม 3 ป

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ  

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ  

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

 (บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ  

(บาท)

2) ยทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ

นนทนาการ

2.4 แนวทางสงเสริม สนบสนุนใหเดก เยาวชน และประชาชน 

มีความรูความสามารถ เปนเลิศทางดานกีฬา ดนตรี และ

นันทนาการ

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

2.5 แนวทางสงเสริม สนบสนุนดานศาสนา ศลปวัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รฐพิธี และการ

ทองเที่ยว

1            40,000                -                     -                -                   -   1          40,000

6) ยทธศาสตรดานการบรหารจัดการทดี

6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ 

เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

9       6,026,500 2       1,413,400              -                   -   11     7,439,900

รวม 11     7,066,500 2     1,413,400              -                   -   13    8,479,900
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บัญชีสรปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) เพมเติม ฉบบท 1

เทศบาลนครนครสวรรค (งบเงนอุดหนุน)

ยทธศาสตร

ป 2552 ป 2553 ป 2554 รวม 3 ป

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ  

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ  

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

 (บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ  

(บาท)

2) ยทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ

นนทนาการ

2.5 แนวทางสงเสริม สนบสนุนดานศาสนา ศลปวัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รฐพิธี และการ

ทองเที่ยว

1            20,000                -                     -                -                   -   1          20,000

รวมเงนอุดหนุน 1         20,000             -                 -             -               -   1        20,000

รวมทงสิ้น 12     7,086,500 2     1,413,400           -               -   14    8,499,900



2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

    2.4 แนวทางสงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรูความสามารถ เปนเลิศทางดานกีฬา ดนตรี และนันทนาการ

1 จัดหาอุปกรณกีฬาใหโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค

เพื่อสงเสริม สนับสนุน

ใหเด็กและเยาวชนไดมี

อุปกรณทางการกีฬา

จัดหาอุปกรณกีฬาใหกับ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

    1,000,000 เด็กและเยาวชนไดใช

อุปกรณกีฬาในการออก

กําลังกาย

สํานักการศึกษา

    2.5 แนวทางสงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

1 ชุมนุมลูกเสือทองถิ่นไทยเทิดไท

องคราชันย ป 2551

เพื่อสนับสนุน

เสริมสรางพลังความ

สามัคคีบนพื้นฐานของ

ความมีคุณธรรมและ

จริยธรรมใหเกิดขึ้นใน

หมูลูกเสือ

คาลงทะเบียนและ

คาใชจายที่เกี่ยวของในการ

ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี  

จํานวน 1 หมู (10 คน)

 40,000       

(เงินอุดหนุน 

20,000)

เกิดความสามัคคีในหมู

ลูกเสือ เนตรนารี

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

หนวยงานที่

รับผิดชอบป 2552 ป 2553 ป 2554

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบป 2552 ป 2553 ป 2554
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย ผลผลิตของ

โครงการ

1



    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน              

1 จัดหาเต็นท เพื่อจัดระเบียบการคา

ขายบริเวณตลาดริม

เขื่อน

จัดหาเต็นทขนาดประมาณ  

   4 x 8 ม. จํานวน  20  หลัง

 และขนาด 13 ม.x 37 ม. 

จํานวน 1 หลัง

    1,020,000 บริเวณตลาดริมเขื่อนมี

ความเปนระเบียบ

เรียบรอย

สํานักการคลัง

2 กอสรางทางเทาดานหลังอาคาร

ตลาดสดเทศบาล

เพื่อขยายพื้นที่ผิวทาง

เทาของอาคารตลาดสด

เทศบาล

กอสรางทางเทาพรอมราง

ระบายน้ําดานหลังอาคาร

ตลาดสดเทศบาล พื้นที่

กอสรางประมาณ 330 ตร.ม.

 ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       300,000 มีพื้นที่ทางเทาเพิ่มขึ้น

และการระบายน้ํา

สะดวก

สํานักการคลัง

3 ตอเติมหลังคาขางตลาดสด

เทศบาล

เพื่อตอเติมหลังคาขาง

ตลาดสดเทศบาล

ตอเติมหลังคาดานขาง

ตลาดสดเทศบาล 2 ฝง 

ขนาดประมาณ 7x90 ม. 

ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

    1,380,000 สามารถปองกันแดด

และระบายน้ําฝนไดดี

ยิ่งขึ้น

สํานักการคลัง

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

เปาหมาย ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับป 2552 ป 2553 ป 2554

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน              

4 กอสรางหลังคาผาใบดานหลัง

อาคารตลาดสดเทศบาล

เพื่อใหมีหลังคาผาใบ

และรางระบายน้ําฝน

กอสรางหลังคาผาใบ ขนาด

 19x30 เมตร พรอมราง

ระบายน้ําและทอระบาย

น้ําฝน ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       800,000 สามารถปองกันแดด

และระบายน้ําฝนไดดี

ยิ่งขึ้น

สํานักการคลัง

5 จัดหาครุภัณฑสํานักปลัดเทศบาล เพื่อใหมีเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน

เครื่องทาํน้ํารอนน้ําเย็น 

จํานวน 1 เครื่อง

           5,500 มีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน

สํานัก

ปลัดเทศบาล  

งานเทศกิจ

โตะทํางานพรอมเกาอี้ 

จํานวน 2 ชุด

           7,600

3,513,100   

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบป 2552 ป 2553 ป 2554
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน              

6 ปรับปรุงสนามแบดมินตันภายใน

สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค

เพื่อใหมีความพรอม

สามารถรองรับการ

แขงขันกีฬาและการ

ออกกําลังกายของ

ประชาชน

ปรับปรุงพื้นสนามเปนพื้น

ยาง ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

    1,000,000 มีความพรอมในการ

ใหบริการ และการ

จัดการแขงขัน

สํานักการศึกษา

7 จัดหาเต็นทผาใบ เพื่อใชในงานพิธีตางๆ จัดหาเต็นทผาใบ ขนาด  

8x8 ม.  จํานวน  2  หลัง

       100,000 มีเต็นทเพียงพอตอการ

ใชงานและใหบริการ

สํานักการชาง

8 ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ขาง

อุทยานสวรรค) เทศบาลนคร

นครสวรรค (เสนอโดยชุมชน

วิมานแมน)

เพื่อพัฒนา และรักษา

สภาพอาคารให

เรียบรอยสวยงามและ

ปลอดภัย

ปรับปรุง ซอมแซมอาคาร 

จํานวน 1 แหง  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       600,000     600,000 ครูผูดูแลเด็กเล็กและเด็ก

เล็กมีบรรยากาศในการ

เรียนการสอนที่ดี มี

ความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองสวัสดิการ

สังคม

9 จัดหาเครื่องเลนสนามใหศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อสงเสริมใหเด็กมี

พัฒนาการทางดาน

รางกาย

จัดหาเครื่องเลนสนามให 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

 จํานวน 3 แหง

       813,400     813,400 เด็กมีพัฒนาการ

ทางดานรางกายที่ดี

ยิ่งขึ้น

กองสวัสดิการ

สังคม

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบป 2552 ป 2553 ป 2554
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