




จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

6) ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ี
   6.1 แนวทำงส่งเสริมกำรบริหำรจดักำรตำมหลักธรรมำภิบำล           -                     -             -                    -             -                   -              -                     -   
   6.2 แนวทำงพฒันำระบบเทคโนโลยแีละสำรสนเทศให้มี
ประสิทธิภำพ

          -                     -             -                    -             -                   -              -                     -   

   6.3 แนวทำงส่งเสริมและพฒันำทรัพยำกรกำรบริหำร ให้มี
ประสิทธิภำพและได้มำตรฐำน

           6       11,059,750           -                    -             -                   -                6       11,059,750

รวม            6      11,059,750          -                   -            -                  -               6      11,059,750

ส่วนที ่5  บญัชีโครงการพัฒนา
บญัชีสรุปโครงการพัฒนา (พ.ศ.2557 ถึง 2559) เพ่ิมเติม ฉบบัที ่3

ยทุธศำสตร์
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี
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6. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ี
    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทาสีกนั
ซึมดาดฟา้ ชั้น 5

เพือ่ซ่อมแซมฝ้าเพดานน้้าร่ัว
 ปรับปรุงทาสีกนัซึมดาดฟา้
 ชั้น 5

1 แห่ง         650,000 พฒันาสถานทีใ่ห้มี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

2 จดัหาคุรุภัณฑ์ส้านัก
ปลัดเทศบาล

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต้่ากว่า 2,900 ซีซี ขบัเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบิล้แคบ  1 คัน

        940,000 อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพยีงพอแกก่ารปฏิบัติงาน

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

3 ปรับปรุงห้องท้างานและ
กั้นห้องเกบ็เอกสารส้านัก
การคลังและกั้นห้อง
สถานทีก่ลางในการจดัซ้ือ
จดัจา้ง

เพือ่ให้การจดัเกบ็เอกสารมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2 ห้อง         500,000 เอกสารทางราชการมีการ
จดัการทีเ่ป็นระเบียบ

ส้านักการคลัง

4 จดัหาครุภัณฑ์ส้านักการคลัง เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบฝังฝ้าแบบส่ี
ทิศทาง ขนาดไม่ต้่ากว่า 48000 บีทีย ู 
1 เคร่ือง (นอกมาตรฐาน)

          95,000 อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพยีงพอแกก่ารปฏิบัติงาน

ส้านักการคลัง

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 30000 บีทีย ู
 1  เคร่ือง

          37,300 ส้านักการคลัง

ถงัต้มน้้าไฟฟา้สแตนเลส ความจไุม่
น้อยกว่า 22.5 ลิตร  1  เคร่ือง

            9,450 ส้านักการคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2557 ถึง 2559) เพ่ิมเติมฉบบัที ่3

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี
โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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6. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ี
    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2557 ถึง 2559) เพ่ิมเติมฉบบัที ่3

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี
โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น  1 เคร่ือง

          18,000 ส้านักการคลัง

เคร่ืองส้ารองไฟฟา้ส้าหรับใช้กบัเคร่ือง 
server   2  ชุด

          20,000 ส้านักการคลัง

เคร่ืองนับธนบัตร  1  เคร่ือง           15,000 ส้านักการคลัง
5 กอ่สร้างศาลเจา้แม่ธรณีใน

อทุยานสวรรค์
เพือ่เป็นทีสั่กการะของ
ประชาชน

1 แห่ง       1,000,000 เป็นทีสั่กการะของ
ประชาชน

ส้านักการช่าง

6 จดัหาครุภัณฑ์ส้านักการช่าง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพยีงพอแกก่ารปฏิบัติงาน

ปัม้น้้าแบบจุ่มดูดโคลน  ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 นิ้ว  2 ตัว

          22,000 อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพยีงพอแกก่ารปฏิบัติงาน

ส้านักการช่าง

ปัม้น้้าแบบจุ่มดูดโคลน  ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 นิ้ว พร้อมสาย 50 เมตร  1 ตัว

          15,000 ส้านักการช่าง

แท่นเจาะชิ้นงาน  พร้อมมอเตอร์ 
 1 เคร่ือง

          15,000 ส้านักการช่าง

ตู้ควบคุมเซอร์กติเบรคเกอร์ไฟฟา้
แรงสูง พร้อมอปุกรณ์   2 ชุด ติดต้ังที่
สถานีสูบน้้าฝน

          36,000 ส้านักการช่าง
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6. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ี
    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2557 ถึง 2559) เพ่ิมเติมฉบบัที ่3

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี
โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เคร่ืองย้้าหางปลาไฮดรอลิค
พร้อมอปุกรณ์  1 เคร่ือง

          54,000 ส้านักการช่าง

เคร่ืองตักขยะแบบไต่คลานชนิด
ละเอยีดใช้ในการแยกขยะออกจาก
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า พร้อมชุด
อปุกรณ์ระบบควบคุมติดต้ัง  1 ชุด 
ติดต้ังทีโ่รงปรับปรุงคุณภาพน้้า สถานี
สูบน้้าเสียที ่1 (PS1)

      6,500,000 ส้านักการช่าง

เคร่ืองพมิพดี์ดแบบไฟฟา้ ขนิดไม่มี
หน่วยความจ้า  1  เคร่ือง

          22,000 ส้านักการช่าง

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่
ต้่ากว่า 24,000 บีทีย ูจ้านวน 2 เคร่ือง

          66,000 ส้านักการช่าง

ค่าซ่อมใหญ่รถยนต์บรรทุกเทท้าย 
(รถด้ัมพเ์บอร์ 5) ทะเบียน 82-3897

        500,000 ส้านักการช่าง

ค่าซ่อมใหญ่รถยนต์บรรทุกเทท้าย 
(รถด้ัมพเ์บอร์ 6) ทะเบียน 82-3898

        500,000 ส้านักการช่าง

เคร่ืองอดัฉดีแรงน้้า ขนาดไม่น้อยกว่า 
150 บาร์  จ้านวน 1 เคร่ือง

          45,000 ส้านักการช่าง

11,059,750   -              -              งบประมาณเทศบาล  3
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