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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) ยทุธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งบประมำณเทศบำล           -                  -             -                     -              -                  -             -                     -   

งบประมำณเงินอดุหนุน            1      1,612,500            1         1,612,500             1      1,612,500            3         4,837,500
3) ยทุธศาสตร์ด้านสวสัดิการสังคมและชุมชน

งบประมำณเทศบำล            1          52,000            1             52,000             1          52,000            3           156,000
งบประมำณเงินอดุหนุน            3      1,600,000           -                     -              -                  -              3         1,600,000

4) ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
งบประมำณเทศบำล            1      6,780,000           -                     -              -                  -              1         6,780,000

งบประมำณเงินอดุหนุน            3      4,588,828           -                     -              -                  -              3         4,588,828
6) ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ี

งบประมำณเทศบำล            5      8,144,500           -                     -              -                  -              5         8,144,500
งบประมำณเงินอดุหนุน           -                  -             -                     -              -                  -             -                     -   

รวมงบประมาณเทศบาล            7   14,976,500            1            52,000            1         52,000            9      15,080,500
รวมงบประมาณเงินอุดหนุน            7     7,801,328            1        1,612,500            1     1,612,500            9      11,026,328

รวมทัง้สิ้น          14   22,777,828            2        1,664,500            2     1,664,500          18      26,106,828

ส่วนที ่5  บญัชีโครงการพัฒนา
บญัชีสรุปแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557) เพ่ิมเติม ฉบบัที ่2

ยทุธศำสตร์
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี
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1. ยทุธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    1.4 แนวทางส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการปอ้งกันและลดปญัหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พลังชุมชนจดัการภัยพบิัติ
อยา่งยั่งยนื

เพือ่ให้ชุมชนในพืน้ทีเ่ส่ียงภัย
ได้รับการฟืน้ฟชู่วยเหลือจาก
องค์กรทีส่นับสนุน

ฟืน้ฟรูะบบสาธารณูปโภค
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น และคุณภาพชีวิต
ไม่น้อยกว่า 12 ชุมชน 
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของครัวเรือนทีป่ระสบภัย

 1,612,500
(เงิน

ช่วยเหลือ
จากองค์กร
ทีส่นับสนุน)

 1,612,500
(เงิน

ช่วยเหลือ
จากองค์กร
ทีส่นับสนุน)

 1,612,500
(เงิน

ช่วยเหลือ
จากองค์กรที่
สนับสนุน)

ชุมชนและผู้ประสบภัย
ได้รับการพฒันาและมี
คุณภาพชีวิตทีดี่

กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการฯ

งบประมาณเทศบาล -          -           -           
งบเงินอุดหนุน 1,612,500  1,612,500  1,612,500  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557) เพ่ิมเติม ฉบบัที ่2

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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3. ยทุธศาสตร์ด้านสวสัดิการสังคมและชุมชน
    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างศาลาทีท่ าการชุมชน
อเนกประสงค์

เพือ่ใช้เป็นสถานที่
อเนกประสงค์ด าเนินกจิกรรม
ร่วมกนัของภาคประชาชนใน
เกาะญวน

ศาลาอเนกประสงค์ คสล.  
ขนาด 5x12 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

 100,000
(เงินอดุหนุน)

มีสถานทีอ่เนกประสงค์
ด าเนินกจิกรรมร่วมกนั
ของภาคประชาชนใน
เกาะญวน

ชุมชนเกาะญวน
ส านักการช่าง
กองวิชาการฯ

2 ติดต้ังตู้โทรศัพท์สาธารณะ เพือ่ให้มีบริการสาธารณะ
จากภาครัฐเขา้ถงึพืน้ทีช่าย
ขอบเมือง

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 1 เคร่ือง  ขอรับการ
สนับสนุนจาก

 TOT

มีบริการสาธารณะจาก
ภาครัฐเขา้ถงึพืน้ทีช่าย
ขอบเมือง

ชุมชนเกาะญวน

3 พฒันาทีอ่ยู่อาศัยผู้ประสบภัย เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสิ์นและคุณภาพชีวิต
ผู้ประสบภัย

พฒันาทีอ่ยู่อาศัยผู้ประสบภัย  1,500,000
(เงินอดุหนุน
จาก พอช.)

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสิ์นและคุณภาพ
ชีวิตผู้ประสบภัย

ชุมชนเกาะญวน

4 กองทุนสวัสดิการชุมชน เพือ่เป็นสวัสดิการแกส่มัคร
ชิกในเร่ืองเกดิ แก ่เจบ็ ตาย

ประชาชน 200 คน        52,000        52,000       52,000 ได้รับสวัสดิการทัว่ถงึ ชุมชนเกาะญวน
กองวิชาการฯ

งบประมาณเทศบาล 52,000       52,000       52,000      
งบเงินอุดหนุน 1,600,000   -           -           

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557) เพ่ิมเติม ฉบบัที ่2

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาลนครนครสวรรค์
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4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายผิวจราจรพร้อม
กอ่สร้างท่อระบายน ้าและทาง
เท้าถนนเจา้พระยาจากป้อม
หนึ่งถงึโรงไฟฟา้น ้าแขง็

เพือ่แกป้ัญหาการจราจรและ
ระบบระบายน ้า

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
559 เมตร พร้อมท่อระบาย
น ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.60 เมตร และทางเท้าตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

   6,780,000 ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการช่าง

2 กอ่สร้างถนน คสล. พร้อม
ปรับปรุงไฟฟา้สาธารณะ
ชุมชนบ้านเกาะญวน

เพือ่ให้มีผิวทางจราจรในพื นที่
เกาะญวนอ้านวยความ
สะดวกแกผู้่ใช้เส้นทางสัญจร

กอ่สร้างผิวจราจร คสล. หนา
 0.20 ม. กว้าง 3-4 ม. ยาว 
1,100 เมตร พร้อมปรับปรุง
ขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟ
สาธารณะ ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

 3,600,000
(เงินอดุหนุน
จาก พอช. , 
เงินสมทบจาก

เทศบาล
และเงิน

สมทบจาก
ชุมชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร การ
คมนาคม ขนส่ง และ
การจราจร

ชุมชนเกาะญวน
ส้านักการช่าง
กองวิชาการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557) เพ่ิมเติม ฉบบัที ่2

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557) เพ่ิมเติม ฉบบัที ่2

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 วางท่อเมนประปาชั น
คุณภาพชุมชนบ้านเกาะญวน

เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมี
น ้าประปาเทศบาลใช้อปุโภค
บริโภคอยา่งทัว่ถงึ

วางท่อพวีีซี ขนาน
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ ว , 4 
นิ ว และ 2 นิ ว รวม 223 เส้น
 พร้อมอปุกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของการประปาเทศบาล

 934,828
(เงินอดุหนุน
จาก พอช.)

ประชาชนมีน ้าสะอาดใช้
อปุโภคบริโภค อยา่ง
ทัว่ถงึและเพยีงพอ

ชุมชนเกาะญวน
ส้านักการประปา
กองวิชาการฯ

4 ติดตั งเสียงตามสายชุมชนบ้าน
เกาะญวน

เพือ่ให้ประชาชนในชุมชน
บ้านเกาะญวนและพื นที่
ใกล้เคียงได้รับทราบขา่วสาร
รวดเร็วทัว่ถงึ

ติดตั งชุดเคร่ืองขยายเสียง
พร้อมอปุกรณ์ 4 จดุ ยาว 
1,200 เมตร ตาม
รายละเอยีดของเทศบาล

 54,000
(เงินอดุหนุน
จาก พอช.)

ประชาชนรู้ขอ้มูลขา่วสาร
รวดเร็วทัว่ถงึ

ชุมชนเกาะญวน
กองวิชาการฯ

งบประมาณเทศบาล 6,780,000   -           -           
งบเงินอุดหนุน 4,588,828   -           -           
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6. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ี
    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จดัหาครุภัณฑ์กองวิชาการและ
แผนงาน

เพือ่มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ส านักงานเพยีงพอในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่
ต่ ากว่า 24,000 บีทีย ู 1 
เคร่ือง

         33,400 มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพยีงพอในการ
ปฏิบัติงาน

กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการฯ

ชุดฉากประชาสัมพนัธ์  2 
ชุด

         55,800 กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการฯ

คอมพวิเตอร์ส านักงาน
พร้อมอปุกรณ์ 1 ชุด

         25,000 กองวิชาการและ
แผนงาน
งานนิติการ

2 กอ่สร้างซุ้มจ าหน่ายสินค้าถนน
เจา้พระยาต้ังแต่สะพานป้อม
หนึ่งถงึซอยรณชัย

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
จดัเกบ็รายได้เทศบาลเพิม่ขึ้น

กอ่สร้างซุ้มจ าหน่ายสินค้า 
220 ล็อก

7,200,000     เทศบาลมีรายได้
เพิม่ขึ้นและเกดิความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ส านักการคลัง

3 ปรับปรุงศาลหลักเมือง เพือ่มให้มีความสวยงามและอยู่
ในสภาพดี

ศาลหลักเมือง 1 แห่ง 530,300       มีความสวยงามและอยู่
ในสภาพดี

ส านักการคลัง

4 จดัหาครุภัณฑ์ส านักการคลัง เพือ่มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ส านักงานเพยีงพอในการ
ปฏิบัติงาน

ชั้นเกบ็เอกสาร จ านวน 10
 ตู้ วิง่บนรางเหล็ก พร้อม
ติดต้ัง

       100,000 มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพยีงพอในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักการคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557) เพ่ิมเติม ฉบบัที ่2

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5 กอ่สร้างศาลเจา้แม่ธรณีใน
อทุยานสวรรค์

เพือ่เป็นทีสั่กการะ 1  แห่ง 200,000       เป็นทีสั่กการะของ
ประชาชน

ส านักการช่าง

งบประมาณเทศบาล 8,144,500     -                -                
เงินอุดหนุน -             -                -                

7


	333.pdf
	222.pdf
	sarub.pdf
	1.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	6.pdf



