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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท)

4) ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง

   4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ                  -                    -                     4   10,620,000                  -                    -                     4   10,620,000

   4.2 แนวทางพัฒนาระบบการจราจร                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

   4.3 แนวทางปรับปรุงภมิูทศัน ์แหล่งทอ่งเที่ยว พ้ืนที่นนัทนาการ และสวนสาธารณะ                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

   4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจ าหนา่ยน้ าประปา พัฒนา

คุณภาพน้ าประปา

                  2     2,083,400                  -                    -                    -                    -                     2     2,083,400

   4.5 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ าและการปอ้งกันน้ าทว่ม                  -                    -                     4   18,530,000                  -                    -                     4   18,530,000

รวม               2    2,083,400               8   29,150,000              -                -               10   31,233,400

ส่วนท่ี 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร์

รวม 3 ปีป ี2554 ป ี2555 ป ี2556

1



2

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท)

ยุทธศาสตร์

รวม 3 ปีป ี2554 ป ี2555 ป ี2556

5) ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง

   5.1 แนวทางการสนบัสนนุ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ 

ของประชาชน

                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

   5.2 แนวทางการสนบัสนนุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ทอ้งถิ่น

                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

   5.3 แนวทางการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

   5.4 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย ความม่ันคงปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

                  2        103,000                   1          10,000                   1          10,000                   4        123,000

รวม               2       103,000               1        10,000               1        10,000               4       123,000
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท)

ยุทธศาสตร์

รวม 3 ปีป ี2554 ป ี2555 ป ี2556

6) ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี

   6.1 แนวทางส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม 

และความรับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงาน

อย่างต่อเนื่อง

                  1                  -                    -                    -                    -                    -                     1                  -   

   6.2 แนวทางพัฒนาระบบการใหบ้ริการประชาชนอย่างเสมอภาค 

เกิดความพึงพอใจสูงสุด

                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

   6.3 แนวทางบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบยีบ

กฎหมาย และพัฒนาใหเ้กิดความคุ้มค่า

                  1                  -                    -                    -                    -                    -                     1                  -   

   6.4 แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง  

และเปน็ธรรม

                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

   6.5 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ ใหส้ะดวก

 รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ

                 -                    -                     7     8,835,000                  -                    -                     7     8,835,000

   6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบคุลากร สถานที่  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ และ

ระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

                  8   18,235,200                   1   16,000,000                   1   16,000,000                 10   50,235,200

รวม 10            18,235,200  8              24,835,000  1              16,000,000  19            59,070,200  

รวมท้ังส้ิน 14            20,421,600  8              24,835,000  1              16,000,000  33            90,426,600  
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4. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง

    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. 

พร้อมทอ่ระบายน ้า ซอยเช่ือม

ระหว่างถนนพุทธมงคลนมิิตร

กับถนนอัมรินทร์วิถี

เพ่ือใหป้ระชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและมี

ระบบระบายน ้าที่ดี

ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. 

ขนาดกว้าง 2.00 - 4.00 เมตร

 ยาวประมาณ 929 เมตร ผิว

จราจรหนา 0.15 เมตร หรือ

พื นที่ไม่นอ้ยกว่า 3,201 ตรม.

 พร้อมทอ่ระบายน ้า คสล. 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 

เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

    5,820,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยในพื นที่

ได้รับความสะดวก 

ปลอดภยั ไม่มีปญัหาน ้า

ทว่มขัง

ส้านกัการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

2 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมทอ่

ระบายน ้า ซอยแยกจากซอย

สวรรค์วิถี 22 (ข้างบา้นเลขที่ 

ช.64/140)

เพ่ือแก้ปญัหาการจราจรและ

ระบบระบายน ้า

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 57 

เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 

เมตร พร้อมทอ่ระบายน ้า 

คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.60 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       400,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยในพื นที่

ได้รับความสะดวก 

ปลอดภยั ไม่มีปญัหาน ้า

ทว่มขัง

ส้านกัการช่าง

3 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมทอ่

ระบายน ้า ซอยแยกจากซอยจ่า

เสง่ียม (ข้างบา้นเลขที่ 

1311/45)

เพ่ือแก้ปญัหาการจราจรและ

ระบบระบายน ้า

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด

กว้าง 6.50 - 7.50 เมตร ยาว 

120 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15

 เมตร พร้อมทอ่ระบายน ้า 

คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

1.00 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

    2,200,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยในพื นที่

ได้รับความสะดวก 

ปลอดภยั ไม่มีปญัหาน ้า

ทว่มขัง

ส้านกัการช่าง
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เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

4 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมทอ่

ระบายน ้า ซอยชุมชนพระบาง

มงคล บริเวณหมู่บา้นทาวน์

เฮ้าส์ ซอย 2

เพ่ือใหป้ระชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและมี

ระบบระบายน ้าที่ดี

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 277 

เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 

เมตร พร้อมทอ่ระบายน ้า 

คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.60 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

    2,200,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยในพื นที่

ได้รับความสะดวก 

ปลอดภยั ไม่มีปญัหาน ้า

ทว่มขัง

ส้านกัการช่าง

งบประมาณเทศบาล -                10,620,000  -               

งบเงินอุดหนุน -                -               -               
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4. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง

    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจ้าหน่ายน ้าประปา พัฒนาคุณภาพน ้าประปา

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ดันทอ่ลอดถนนนครสวรรค์ - 

พิษณุโลกหนา้บริษัทมาสด้า 

เอ.โอ.จ ากัด

เพ่ือขยายการผลิตน้ าประปา

ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

ดันทอ่ลอดถนนนครสวรรค์ -

พิษณุโลก หนา้บริษัทมาสด้า 

เอ .โอ. จ ากัด  โดยใช้ทอ่ปลอก

เหล็ก ขนาด Ø 500 มม.

ความยาว 60 เมตร และใช้

ทอ่ลอด PVC ขนาด   Ø  300

 มม. ช้ันคุณภาพ 8.5 ชนดิต่อ

ด้วย แหวนยาง ความยาว 72 

เมตร

     1,083,400 ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้

อุปโภค บริโภค อย่าง

ทั่วถึงและเพียงพอและ

ต่อเนื่องครอบคลุมทกุ

ครัวเรือน

ส านกัการประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

 7



8

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

2 ดันทอ่ลอดถนนนครสวรรค์ - 

พิษณุโลกหนา้บริษัทสารคุณ

ฮอนด้า

เพ่ือขยายการผลิตน้ าประปา

ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

ดันทอ่ลอดถนนนครสวรรค์-

พิษณุโลก หนา้บริษัทสารคุณ

ฮอนด้าใช้ทอ่ปลอกเหล็ก 

ขนาด Ø 500 มม.ความยาว 

42 เมตร และใช้ทอ่ลอด PVC 

ขนาด  Ø   300 มม. ช้ัน

คุณภาพ 8.5 ชนดิต่อด้วย 

แหวนยาง ความยาว 60 เมตร

     1,000,000 ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้

อุปโภค บริโภค อย่าง

ทั่วถึงและเพียงพอและ

ต่อเนื่องครอบคลุมทกุ

ครัวเรือน

ส านกัการประปา

งบประมาณเทศบาล 2,083,400     -               -               

งบเงินอุดหนุน -                -               -               
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4. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง

    4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน ้าและการป้องกันน ้าท่วม

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงระบบระบายน ้าถนน

ไปบางเรารักกันจริง บริเวณ

ข้างวงษ์พาณิชย์ ตั งแต่

บา้นเลขที่ 1010/230 ถึง

บริเวณหนา้หอพักไทเป

เพ่ือใหมี้ระบบระบายน ้าที่ดี

และแก้ไขปญัหาน ้าทว่มขังใน

พื นที่

ก่อสร้างผิวจราจร หนา 0.15 

เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 - 6.00 

เมตร ยาว 160 เมตร พร้อม

ทอ่ระบายน ้า ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 

พร้อมบอ่พัก ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

    1,940,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยในพื นที่

ได้รับความสะดวก 

ปลอดภยั ไม่มีปญัหาน ้า

ทว่มขัง

ส้านกัการช่าง

2 ปรับปรุงระบบระบายน ้าถนน

สาธารณะ แยกถนนมหาเทพ 

(ซอยหมอนวดแปว๊) ตั งแต่

หนา้บา้นเลขที่ 903/44-46 ถึง

แยกถนนมหาเทพ

เพ่ือใหมี้ระบบระบายน ้าที่ดี

และแก้ไขปญัหาน ้าทว่มขังใน

พื นที่

ก่อสร้างรางระบายน ้า ขนาด

กว้าง 0.60 เมตร ยาว 90.00 

เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       390,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยในพื นที่

ได้รับความสะดวก 

ปลอดภยั ไม่มีปญัหาน ้า

ทว่มขัง

ส้านกัการช่าง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

 9



10

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

3 ปรับปรุงระบบระบายน ้าถนน

มหาเทพจากแยกซอยหมอ

นวดแปว๊เช่ือมต่อระบบระบาย

น ้าถนนพหลโยธิน

เพ่ือใหมี้ระบบระบายน ้าที่ดี

และแก้ไขปญัหาน ้าทว่มขังใน

พื นที่

ก่อสร้างทอ่ระบายน ้า ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 

ยาว 300 เมตร พร้อมบอ่พัก 

ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

    2,200,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยในพื นที่

ได้รับความสะดวก 

ปลอดภยั ไม่มีปญัหาน ้า

ทว่มขัง

ส้านกัการช่าง

4 ก่อสร้างสถานสีูบน ้าฝนถนน

แสงสวรรค์

เพ่ือใหมี้ระบบปอ้งกันน ้าทว่ม

ที่มีประสิทธิภาพ

ก่อสร้างบอ่สูบน ้า คสล. 

พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบ

จุ่ม ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ

 ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

  14,000,000 มีระบบระบายน ้าที่มี

ประสิทธิภาพ

ส้านกัการช่าง

งบประมาณเทศบาล -                18,530,000  -               

งบเงินอุดหนุน -                -               -               
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 11

5. ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง

    5.4 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส ารวจตรวจสอบบคุคล เร่ร่อน 

ขอทานในเขตเทศบาล

เพ่ือเปน็การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต บคุคลเร่ร่อน ขอทาน 

ตลอดจนเพ่ือลดปญัหาการก่อ

อาชญากรรมและปญัหาการ

ก่อเหตุร าคาญแก่ประชาชน

ส ารวจตรวจสอบ จ านวน 1 

คร้ัง

          10,000          10,000          10,000 ลดปญัหาบคุคลเร่ร่อน

และปญัหาที่เกิดจาก

บคุคลเร่ร่อน ขอทาน

งานเทศกิจ

ส านกัปลัดเทศบาล

2 ติดตั้งระบบกล้องโทรทศัน์

วงจรปดิเพ่ิมเติม ส านกัการคลัง

เพ่ือเฝ้าระวังปอ้งกันและรักษา

ความปลอดภยัในการ

ปฏบิตัิงาน

ติดตั้งกล้องโทรทศันว์งจรปดิ 

พร้อมอุปกรณ์

          93,000 เพ่ือความปลอดภยัและ

เพ่ิมประสิทธิภาพ ของ

การปฏบิตัิงานมากยิ่งขึ้น

ส านกัการคลัง

งบประมาณเทศบาล 103,000        10,000         10,000         

งบเงินอุดหนุน -                -               -               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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6. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี

    6.1 แนวทางส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม และความรับผดิชอบการติดตาม ประเมินผลการบริหารงานอยา่งต่อเน่ือง

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ประเมินผลด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ

บริหารจัดการโครงการ และ

ความรับผิดชอบตรวจสอบ

ประเมินผลการบริหาร

โครงการอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลเปน็รายไตรมาส 

จ านวน 4 คร้ัง / ปี

                  -                    -                    -   เกิดความคุ้มค่าในการ

ด าเนนิโครงการ

กองวิชาการฯ

งบประมาณเทศบาล -                -               -               

งบเงินอุดหนุน -                -               -               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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6. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี

       6.3 แนวทางบริหารงบประมาณอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามระเบียบ
กฎหมาย และพัฒนาให้เกิดความคุ้มค่า

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เทศบาลเข้มแข็ง เพ่ือเปน็โครงการน าร่องใน

การติดตามประเมินผลความ

คุ้มค่าในเชิงภารกิจของ

โครงการตามแผนการ

ด าเนนิงาน

หนว่ยงานละ 2 โครงการ

รวม 16 โครงการ

                  -                    -                    -   การบริหารจัดการโครงการ

เปน็ไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและคุ้มค่า

กองวิชาการฯ

งบประมาณเทศบาล -                -               -               

งบเงินอุดหนุน -                -               -               

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
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6. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี

    6.5 แนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ ให้สะดวก รวดเร็ว อยา่งมีประสิทธิภาพ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดหารถประชาสัมพันธ์ชนดิ 

LED Mobile

เพ่ือใช้งานประชาสัมพันธ์ สื่อ

แบบผสมผสาน และใช้บริการ

งานประชาสัมพันธ์ต่างๆ

จัดหารถประชาสัมพันธ์ชนดิ

 LED Mobile แบบสามารถ

ยกจอภาพขึ้นลงได้ 

สามารถต่อขยายเปน็เวที

ย่อยได้ จ านวน 1 คัน

    4,000,000 เทศบาลมีเคร่ืองมือใช้

ในงานประชาสัมพันธ์ 

สามารถใช้งานสื่อผสม

ที่มีความนา่สนใจ และ

ปรับรูปแบบการใช้งาน

ได้หลากหลาย 

สามารถท าความเข้าใจ

กับประชาชนได้ง่าย

งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ / งาน

ประชาสัมพันธ์

กองวิชาการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

2 จัดหาและติดตั้งจอภาพชนดิ 

LCD Monitor ภายในส านกังาน

เทศบาลนครนครสวรรค์

เพ่ือใช้งานประชาสัมพันธ์ สื่อ

แบบผสมผสาน และใช้ในบริการ

งานประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึง

การเผยแพร่สัญญาณจาก

โทรทศันด์าวเทยีมของ

กระทรวงมหาดไทย ใหก้ับ

พนกังาน และประชาชนทั่วไป

ที่มาใช้บริการ

จัดหา และติดตั้ง จอภาพ 

LCD Monitor ขนาดไม่นอ้ย

กว่า 32 นิ้ว จ านวนไม่นอ้ย

กว่า 20 จุด พร้อมเช่ือมโยง

สัญญาณ

       500,000 เทศบาลสามารถสื่อสาร

 และเผยแพร่สื่อต่าง ๆ 

ใหก้ับพนกังาน และ

ประชาชนทั่วไปได้

ตลอดเวลา และทั่วถึง

งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ / งาน

ประชาสัมพันธ์

กองวิชาการฯ

3 ติดตั้งจอภาพชนดิ LED เพ่ือใช้งานประชาสัมพันธ์และใช้

ในบริการงานประชาสัมพันธ์

กลางแจ้ง ในพ้ืนที่สาธารณะ

ติดตั้งจอภาพ LED  ชนดิใช้

งานกลางแจ้งจ านวน 1 ชุด 

พร้อมเช่ือมโยงสัญญาณ

    1,600,000 เทศบาลสามารถ

ประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ

 ได้ตลอดเวลา

งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ / งาน

ประชาสัมพันธ์

4 จัดหารถกระเช้าขนาดเล็ก เพ่ือใช้ในการบ ารุงรักษา ระบบ

กล้องโทรทศันว์งจรปดิ และระบบ

โครงข่าย Network ของเทศบาล

จัดหารถกระเช้าขนาดเล็ก 

ขนาดกระเช้าสูงไม่นอ้ยกว่า

 8 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 

จ านวน 1 คัน

    1,600,000 เทศบาลสามารถดูแล

รักษาระบบ

กล้องโทรทศันว์งจรปดิ 

และระบบโครงข่าย 

Network ของเทศบาล 

ได้ด้วยความรวดเร็ว

งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กองวิชาการฯ
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เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

5 จ้างเหมาท าสื่อประชาสัมพันธ์

ของเทศบาลนครนครสวรรค์

เพ่ือเปน็ช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชน

ผู้ใช้บริการโดยเผยแพร่ผ่าน

เครือข่ายโทรทศันท์อ้งถิ่นและ

สามารถใช้สื่อที่ผลิตไปเผยแพร่

ในสื่ออ่ืน ๆ

จัดท ารายการเผยแพร่

กิจกรรม เดือนละ 2 คร้ัง 

จัดท ารายการเพ่ือรับ

เร่ืองราวร้องทกุข์ ร้องเรียน 

อาทติย์ละ 1 คร้ัง  สื่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการ

ต่าง ๆ ไม่นอ้ยกว่า 6 เร่ือง  

โฆษณากิจกรรม ต่าง ๆ ทกุ

วัน

       500,000 เทศบาลมีสื่อที่ทนัสมัย 

และทนัต่อเหตุการณ์ 

สามารถออกอากาศใน

กรณีฉุกเฉินได้ทนัท ี

และสามารถเช่ือมต่อ

สัญญาณไปยังจอภาพ

ต่าง ๆ ที่เทศบาลมีอยู่

ทนัทตีลอดเวลา

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการฯ

6 กระจายสัญญาณชุมชน

ระยะที่ 1

เพ่ือใช้ในการสื่อสารระหว่าง

เทศบาลกับชุมชน และระหว่าง

ชุมชนกับชุมชน โดยผ่านระบบ

โครงข่ายของเทศบาล และสื่อ

ต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว 

รวมถึงขยายการใหบ้ริการ

อินเตอร์เนท็ชุมชน และ

อินเตอร์เนท็สาธารณะของ

เทศบาล

 ติดตั้งระบบกระจาย

สัญญาณจ านวน 10 ชุมชน 

(น าร่อง)

       600,000 เทศบาลสามารถใช้

ระบบโครงข่ายในการ

ใหป้ระชาชนในด้าน

ต่าง ๆ เช่นการ

ใหบ้ริการการกระจาย

ข่าว อินเตอร์เนท็ชุมชน

 อินเตอร์เนท็สาธารณะ

 และระบบโทรศัพท์

ภายในเพ่ือใช้ในการ

ติดต่อ ระหว่างชุมชน

และเทศบาล

งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กองวิชาการฯ
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เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

7 จัดหาและติดตั้งระบบส่ง

ข้อความผ่านเครือข่าย

โทรศัพทเ์คลื่อนที่ (SMS)

เพ่ือใช้ในการส่งข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์

ติดตั้งระบบส่งข่าวผ่าน

ระบบเครือข่าย

โทรศัพทเ์คลื่อนที่ จ านวน 1 

ระบบ

         35,000 เทศบาลสามารถส่ง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

และ ข่าวสารอ่ืน ๆ 

ใหก้ับผู้สื่อข่าว สมาชิก

สภาฯ ผู้บริหาร หวัหนา้

ส่วนการงาน และผู้น า

ชุมชน ได้ด้วยความ

รวดเร็ว และประหยัด

ค่าใช้จ่าย

งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ / งาน

ประชาสัมพันธ์

กองวิชาการฯ

งบประมาณเทศบาล -                8,835,000    -               

งบเงินอุดหนุน -                -               -               
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6. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี

    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก าหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืน

เปน็กรณีพิเศษ (โบนสั) แก่

พนกังาน พนกังานครูเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า และพนกังานจ้าง

 - จ่ายเปน็ค่าตอบแทนอ่ืนเปน็

กรณีพิเศษใหก้ับพนกังาน

เทศบาล พนกังานครูเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า และพนกังานจ้าง 

ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามหนงัสือ

ส านกังาน กจ.กท. และ ก.อบต.

ด่วนที่สุดที่ มท 0809.9/ว25 ลง

วันที่ 9 มีนาคม 2549 เร่ือง การ

ก าหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืน

เปน็กรณีพิเศษส าหรับข้าราชการ

หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น

เพ่ือจ่ายเปน็ค่าตอบแทนอ่ืน

เปน็กรณีพิเศษใหก้ับ

บคุลากรภายในหนว่ยงาน

   16,000,000   16,000,000   16,000,000  - พนกังานเทศบาลมี

ความกระตือรือร้นใน

การปฏบิตัิงานใหมี้

ประสิทธิภาพมากช้ึน

 - เพ่ือเปน็ขวัญก าลังใจ

ในการปฏบิตัิงาน

งานการเจ้าหนา้ที่

ส านกัปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

2 บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม

ครุภณัฑ์หอชมเมือง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏบิตัิงาน

 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม

1. ลิฟทโ์ดยสาร

2. เคร่ืองปรับอากาศ 3 เคร่ือง

3. กล้องส่องทางไกลและ

กล้องดูดาว

4. ไฟส่องตัวอาคาร

5. ไฟ SKY SEARCH   

LIGHTING

        300,000 ประสิทธิภาพในการ

ปฏบิตัิงานเพ่ิมขึ้น

งานทอ่งเที่ยว

3 บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน

และสิ่งก่อสร้างหอชมเมือง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏบิตัิงาน

 ค่าบ ารุงรักษาหรือ

ซ่อมแซมบริเวณตัวอาคาร

หอชมเมือง ช้ัน 1-4

        100,000 ประสิทธิภาพในการ

ปฏบิตัิงานเพ่ิมขึ้น

งานทอ่งเที่ยว

4 จัดหาครุภณัฑ์ส านกั

ปลัดเทศบาล

เพ่ือมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

ส านกังานเพียงพอในการ

ปฏบิตัิงาน

  -เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม

อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

          30,000 มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพียงพอในการ

ปฏบิตัิงาน

งานทอ่งเที่ยว

 - คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค

พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

          35,000 งานทอ่งเที่ยว

 - ตู้เอกสาร 2 บานประตูทบึ

 จ านวน 1 หลัง

            3,200 งานทอ่งเที่ยว
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เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

  -โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 

จ านวน 1 ชุด

            3,500 งานทอ่งเที่ยว

 -เคร่ืองบนัทกึเสียง จ านวน 

1 เคร่ือง

            5,500 งานธุรการ

  -พัดลมดูดอากาศ จ านวน 

2 ตัว พร้อมติดตั้ง

            9,000 งานธุรการ

5 จัดหาครุภณัฑ์กองวิชาการและ

แผนงาน

เพ่ือมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

ส านกังานเพียงพอในการ

ปฏบิตัิงาน

  - ซอฟแวร์จัดเก็บ LOG 

FILE จ านวน 1 ชุด

          30,000 มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพียงพอในการ

ปฏบิตัิงาน

กองวิชาการและ

แผนงาน

6 จัดหาครุภณัฑ์ส านกัการคลัง เพ่ือมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

ส านกังานเพียงพอในการ

ปฏบิตัิงาน

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์ 

จ านวน 4 ชุด

        120,000 มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพียงพอในการ

ปฏบิตัิงาน

ส านกัการคลัง

 - รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่

ต่ ากว่า 120 ซี.ซี. จ านวน 2 

คัน

          84,000

 - กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ

ดิจิตอล ความละเอียดไม่

นอ้ยกว่า 12 ล้านพิกเซล 

จ านวน 2 กล้อง

          22,000
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เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

 - เคร่ืองพิมพ์ all in one 

จ านวน 2 เคร่ือง

          12,000

7 จัดหาครุภณัฑ์ส านกัการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เพ่ือมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

ส านกังานเพียงพอในการ

ปฏบิตัิงาน

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์ 

จ านวน 1 ชุด

          30,000 มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพียงพอในการ

ปฏบิตัิงาน

งานการเงิน

ส านกัการ

สาธารณสุขฯ

 - เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จ านวน

 1 เคร่ือง

            8,000

8 จัดหาครุภณัฑ์ส านกัการศึกษา เพ่ือมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

ส านกังานเพียงพอในการ

ปฏบิตัิงาน

 -  โต๊ะเอนกประสงค์จ านวน

 150 ตัว ๆ ละ  2,100  บาท

        315,000 มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพียงพอในการ

ปฏบิตัิงาน

ส านกัการศึกษา

 -  เก้าอ้ีพลาสติกชนดิอย่าง

ดี จ านวน  1,500 ตัว ๆ ละ 

210  บาท

        315,000

 - เก้าอ้ีเหล็กบนุวมจ านวน 

500 ตัว ๆ ละ 850  บาท

        425,000

 - โทรทศัน ์LCD  32 นิ้ว  

จ านวน  2  เคร่ือง

          36,000

 - พรมปพ้ืูน 1  ผืน             3,000

 -  โต๊ะหมู่บชูา (ชุด 9) 

จ านวน 1 ชุด

          18,500
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เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

 -  ขาตั้งฆ้องกลึง จ านวน 1 

อัน

            5,500

 - คอมพิวเตอร์ส านกังาน 

จ านวน 3 ชุด

          90,000

 - เคร่ืองออกก าลังกาย 

จ านวน 2 ชุด

        100,000

 - ผ้าคลุมเก้าอ้ีพร้อมปกัตรา

เทศบาล จ านวน 500 ผืน ๆ 

ละ 270 บาท

        135,000

งบประมาณเทศบาล 18,235,200   16,000,000  16,000,000  

งบเงินอุดหนุน -                -               -               
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