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1. ยุทธศาสตร์ดา้นการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   1.3 แนวทางส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส้านึกในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิเพ่ือป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เฝ้าระวังคุณภาพสุขาภิบาล
อาหารในสถานศึกษา ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่ให้ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน
มีความรู้และตระหนักใน
การน าอาหารทีส่ะอาดมา
จ าหน่ายในโรงเรียน

ตรวจสารปนเปือ้นใน
อาหารของโรงเรียนในเขต
เทศบาล จ านวน 30  
โรงเรียน

5,000 ทุกโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล
ได้รับการ
ตรวจ
สารอาหาร
ปนเปือ้นใน
อาหารครบ  
100 %

   ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารใน
โรงเรียนมีความรู้
และสามารถ
พัฒนาสถาน
ประกอบการ
อาหารให้ได้
มาตรฐาน  และ
อาหารทีน่ ามา
จ าหน่ายสะอาด
ปลอดภัย

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

งบประมาณเทศบาล 5,000        -          -          

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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1. ยุทธศาสตร์ดา้นการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   1.4 แนวทางส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส้านึกในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิเพ่ือป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ศึกษาการใช้ระบบ ฆา่เชื้อ
ชนิดอื่นทีม่ีประสิทธิภาพ
ดีกว่าระบบเติมสารคลอรีน
เดิม

เพือ่ศึกษาข้อมูลการใช้ระบบ
ฆา่เชื้อทีป่นเปือ้นในน้้าเสีย
ทีผ่่านการบ้าบัดชนิดอื่นทีม่ี
ประสิทธิภาพ ทีดี่กว่า 
ระบบเติมสารคลอรีนเดิม

จ้างทีป่รึกษา เพือ่ศึกษา 
วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
 การใช้ระบบ
ฆา่เชื้อชนิดอื่นทีม่ี
ประสิทธิภาพ
ทีดี่กว่า ระบบเติมสาร
คลอรีนเดิม

500,000 เป็นไปตามข้อ
ก้าหนดของ
สัญญา

มีระบบฆา่เชื้อ
ภายใน 
โรงปรับปรุง
คุณภาพน้้า 
อย่างมี
ประสิทธิภาพไม่มี
ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ส่วนช่าง
สุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

2 ศึกษาแนวทางการลดค่า
พลังงานในการเดินระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้้า 
เทศบาลนครนครสวรรค์ 

เพือ่ศึกษาแนวทางการลด
ค่าพลังงานในการเดินระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้้า 
เทศบาลนครนครสวรรค์ 

จ้างทีป่รึกษา เพือ่ศึกษา 
วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาแนวทางการลดค่า
พลังงานในการเดินระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้้า 
เทศบาลนครนครสวรรค์ 

500,000 เป็นไปตามข้อ
ก้าหนดของ
สัญญา

การใช้พลังงานใน
โรงปรับ
ปรุงคุณภาพน้้า 
ลดลงและ
มีประสิทธิภาพ

ส่วนช่าง
สุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 ต้นแบบปากน้้าโพเมือง
คาร์บอนต้่า

เพือ่สร้างองค์ความรู้และ
เป็นส่ือประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เมืองคาร์บอนต้่า

แผ่น VDO ปากน้้าโพเมือง
คาร์บอนต้่า 500 แผ่น
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
5,000 แผ่น
อบรมคณะท้างาน 40 คน

500,000 300,000 200,000 จ้านวนแผ่น 
VDO
ประชาสัมพนัธ์

ประชาชน มี
ความรู้ ความเข้าใจ
 ตระหนักในการ
สร้างและลด
คาร์บอน

ส้านักการช่าง
กองวิชาการฯ

4 ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทาง
จักรยาน

เพือ่จัดสร้างช่องทางขี่
จักรยานให้เป็นสถานทีเ่ล่น
และออกก้าลังกาย ส่งเสริม
ให้มีวิถีชีวิตอย่างพอเพียง
และประหยัด

1 เส้นทาง 10,000,000 5,000,000 5,000,000 จ้านวน
ช่องทางขี่
จักรยาน

ประชาชนมีพืน้ที่
ช่องทางจักรยานที่
ได้มาตรฐานและ
ได้ออกก้าลังกาย
โดยการขับขี่
จักรยานมากขึ้น

ส้านักการช่าง
กองวิชาการฯ

5 ปลูกพืชพันธุไ์ม้สีม่วง เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

เพือ่จัดท้าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น และ
จัดต้ังศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น

เพือ่ด้าเนินการสนับสนุน
กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
 กิจกรรมส้ารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช ฯลฯ

3,000,000 500,000 500,000 จ้านวนพืช
พันธุไ์ม้สีม่วง

มีศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่น

ส้านักการช่าง
กองวิชาการฯ
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6 น้าร่องการพัฒนาพืน้ทีสี่
เขียวในเมือง / ชุมชน เพือ่
มุ่งสู่เมืองสีเขียว

เพือ่เร่งการพัฒนาพืน้ทีสี่
เขียวในระดับพืน้ทีอ่ย่างมี
ส่วนร่วม

ส้ารวจรวบรวมข้อมูลพืน้ทีสี่
เขียวและต้นไม้ทีม่ีคุณค่าใน
พืน้ที ่รวมทัง้ส้ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
เมือง

500,000 500,000 500,000 จ้านวนพืน้ทีสี่
เขียวในเขต
เมือง

ก่อให้เกิด
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย 
การจัดการพืน้ทีสี่
เขียวในเมืองแบบ
บูรณาการ มุ่งสู่การ
เป็นเมืองสีเขียวที่
น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ส้านักการช่าง
กองวิชาการฯ

งบประมาณเทศบาล 15,000,000 6,300,000  6,200,000  
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4. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนากายภาพเมอืง
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ตดิตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อม
ท่อระบายน ้าซอยแยก
ถนนอัมรินทร์ ข้าง
บ้านเลขที ่392/32

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
การจราจรการขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด หนา 
0.15 เมตร กว้างประมาณ 4.00 
เมตร ยาว 300 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลน รายละเอียดของ
เทศบาล

2,800,000  เป็นไปตาม
ข้อก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัย
ในพื นทีม่ีการ
คมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว

ส้านักการช่าง

2 ก่อสร้างผิวจราจร 
พร้อมท่อระบายน ้า 
ถนนซอยโกสีย์ 16

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 400  เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.80
 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

3,500,000 เป็นไปตาม
ข้อก้าหนด
ของสัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัย
ในพื นทีม่ีการ
คมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว

ส้านักการช่าง
(ปรับปรุง
แผนพัฒนา
สามปี 2558 -
 2560)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

3 วางท่อสูบส่งเพือ่ระบาย
น ้าภายในร่องน ้าเกาะ
ญวนทีท่างเชื่อม เกาะ
ญวนบริเวณ ถนนแสง
สวรรค์และโรงปรับปรุง
คุณภาพน ้า

ควบคุมระดับน ้าภายใน
ร่องน ้าเกาะญวนให้มี
ระดับทีเ่หมาะสม
และป้องกันน ้าท่วม
ชุมชนเกาะญวน

วางท่อเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์
กลาง 12 นิ ว พร้อมอุปกรณ์ 
จ้านวน 4 แห่ง ความยาวเส้น
ท่อรวมไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

500,000 เป็นไปตาม
ข้อก้าหนดของ
สัญญา

สามารถควบคุม
ระดับน ้าในร่องน ้า
เกาะญวน ให้มีที่
เหมาะสมไม่เกิด
ปัญหา
น ้าท่วมภายใน
เกาะญวนพัฒนา
พื นทีแ่นวร่องน ้า
เกาะญวนให้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ

ส้านักการช่าง

งบประมาณเทศบาล 6,800,000    -            -            
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4. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนากายภาพเมอืง
    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จ่ายค่าทดแทนการร้ือ
ถอนอาคาร และการจัด
กรรมสิทธิ ์ทีดิ่นตาม
แนวพืน้ทีโ่ครงการ 
ก่อสร้างระบบป้องกัน
น้้าท่วมพืน้ทีชุ่มชน
เทศบาลนครนครสวรรค์
และชุมชนต่อเนื่อง

เพือ่ป้องกันน้้าท่วมและ
กันตล่ิงพัง

ร้ือถอนอาคารและ/หรือจัด
กรรมสิทธิท์ีดิ่นตามแนวริมแม่น้้า
ปิงและเจ้าพระยาทีอ่ยู่ตามแนว
ก่อสร้างระบบป้องกันน้้าท่วม
ต้ังแต่ซอยตรงข้ามถนนสาย ก ถึง
 สะพานป้อมหนึ่งและจากหน้า
โรงเรียนอนุบาลถึงวัดเขื่อนแดง

5,000,000 5,000,000 5,000,000  เป็นไปตาม
ข้อก้าหนดของ
ข้อตกลงหรือ
สัญญา

ราษฎรท้องถิ่นอยู่
ในพืน้ทีไ่ม่ต้อง
ประสบปัญหาน้้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2 ขุดลอกและปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ตามแนวร่องน้้า
เกาะญวนกับถนนเจ้าส่ี
พระยา

เพือ่ควบคุมระดับน้้าใน
ร่องน้้าเกาะญวนให้อยู่
ในระดับทีเ่หมาะสม 
พัฒนาร่องน้้าเกาะญวน 
ให้เป็นตลาดน้้าและที่
พักผ่อนหย่อนใจ

จัดท้าทางเดินบันไดขึ้นลง
เชื่อมต่อระหว่างทางเดินเท้า
เลียบน้้าถึงถนนเชื่อมเกาะญวน
ทัง้ด้านโรงปรับปรุงคุณภาพน้้า
และถนนแสงสวรรค์,ก่อสร้าง
สะพานข้ามคลองทีร่ะดับทางเดิน
เท้า จ้านวน 2 แห่ง และทีร่ะดับ
ถนนรอบเกาะกับทางเท้าริม
เขื่อนถนนเจ้าส่ีพระยา จ้านวน 1
 แห่ง ปรับปรุงเชิงลาดและภูมิ
ทัศน์ ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามแนวร่องน้้าทัง้สองฝ่ังและ
ติดต้ังน้้าพุในร่องน้้า ตามแบบ
แปลนรายละเอียด เทศบาล

15,000,000 25,000,000 15,000,000  เป็นไปตาม
ข้อก้าหนดของ
สัญญา

พัฒนาพืน้ทีแ่นว
ร่องน้้าเกาะญวน
กับถนนเจ้าส่ีพระ
ยาให้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และเป็นสถานที่
ท่องเทีย่วของเมือง

ส้านักการช่าง
(ปรับปรุง
แผนพัฒนา
สามปี 2558 -
 2560)

งบประมาณเทศบาล 20,000,000  30,000,000  20,000,000  
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5. ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
    5.2 แนวทางพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ระยะที ่1

ปรับปรุงกล้องเดิมใน
ระบบ Analog ให้เป็น
ระบบ IP โดยใช้กล้อง
เดิม เพือ่ให้ระบบกล้อง
แบบเก่าสามารถใช้งาน
กับระบบใหม่ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ

จัดหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณ 
Analog To IP ส าหรับกล้อง
ระยะที ่1 จ านวน 32 ชุด

      320,000  กล้องใช้งาน
กับระบบใหม่ได้

กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดเดิม 
สามารถใช้งาน
ร่วมกับระบบ
บริหารจัดการ
ดิจิตอลทัง้ปัจจุบัน
 และอนาคตได้
อย่างสมบูรณ์

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กองวิชาการ
และแผนงาน

งบประมาณเทศบาล 320,000      -            -            

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)
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6. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารทีท่ าการงาน
รักษาความสงบ
เรียบร้อยฯ (อาคาร
สโมสรฯ)

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารทีท่ าการงาน
รักษาความสงบ
เรียบร้อยฯ (อาคาร
สโมสรฯ) ให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้อย่างดี

ซ่อมแซมฝ้าเพดานหลังคาหน้า
อาคารส านักงาน ซ่อมแซม
ห้องน  า ฯลฯ

100,000  เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

อาคารทีท่ าการ
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยฯ
(อาคารสโมสรฯ)อยู่
ในสภาพใช้งานได้
อย่างดี

งานเทศกิจ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 ก่อสร้างห้องอยู่เวร - 
ยาม ของพนักงาน
ดับเพลิง

เพือ่ให้มีห้องอยู่เวรยาม
ของพนักงานดับเพลิง

1  แห่ง 100,000  เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

การอยู่เวรยาม
ของพนักงาน
ดับเพลิง มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ น

งานป้องกันฯ
 ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 ซ่อมแซมหอชมเมือง เพือ่ให้อาคารคงอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี

ซ่อมแซมแผ่นอลูมิเนียม      
คอมโพสิต

      300,000  เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

อาคารคงอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี
และมีความ
สวยงามคงทน

งานส่งเสริม
การท่องเทีย่ว
 ส านัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

10



 11

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

4 จัดหาครุภัณฑ์ส านัก
ปลัดเทศบาล

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

กล้องถ่ายภาพดิจิตอลความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้าน
พิกเซล 3 กล้อง

21,000 จ านวน
รายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ัดหา

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

งานเทศกิจ
ส านัก
ปลัดเทศบาล

ชุดป้องกันสารเคมีพร้อมอุปกรณ์
 1  ชุด

300,000 งานป้องกันฯ

หัวฉีดดับเพลิงในอาคาร 2  ชุด 90,000 งานป้องกันฯ
ชุดดับเพลิงในอาคาร (เสื อคลุม,
กางเกง,รองเท้า,ถุงมือ,ฮู๊ด ,
หมวก) พร้อม หน้ากากป้องกัน
แก๊สพิษ 1  ชุด

90,000 งานป้องกันฯ

ถังอากาศเคร่ืองช่วยหายใจ 
ส าหรับดับเพลิงในอาคาร พร้อม
หน้ากากและอุปกรณ์ 1  ชุด

175,000 งานป้องกันฯ

เคร่ืองตรวจวัดการร่ัวของก๊าซ
ไวไฟ และก๊าซพิษแบบ
เคล่ือนย้ายได้ พร้อมอุปกรณ์ 1 
ชุด

160,000 งานป้องกันฯ

กล้องส่องทางไกล 2 ตัว       720,000 งานส่งเสริม
การท่องเทีย่ว
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

5 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการท างาน

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ
ใช้งาน และทดแทน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เก่าที่
ช ารุดหรือหมดอายุการ
ใช้งาน ลดค่าใช้จ่ายและ
เวลาทีเ่สียไปจากการ
ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ทีส่ามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา

เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 
211 เคร่ือง Notebook จ านวน 
9 เคร่ือง เคร่ืองปริ นเตอร์ 
จ านวน 31 เคร่ือง

    2,540,000     2,540,000     2,540,000 มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใช้
งานได้
ตลอดเวลา

มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใช้งาน
เพียงพอ สามารถ
ทดแทนเคร่ืองเก่า
ทีช่ ารุดหรือ
หมดอายุการใช้งาน
 มีเคร่ืองเปล่ียนให้
ใช้งานกรณีเคร่ือง
ช ารุด

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กองวิชาการ
และแผนงาน

6 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจ่าย
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติทีม่ีวงเงิน เกิน
กว่า  5,000  บาท)

เพือ่พัฒนาอาคาร
สถานทีใ่ห้มี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
กองวิชาการฯ วงเงินเกินกว่า  
5,000  บาท

      800,000 เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
สัญญา

ประชาชน
ผู้ใช้บริการได้รับ
ความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานทีม่ี
ประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

7 จัดหาครุภัณฑ์กอง
วิชาการและแผนงาน

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ดิจิตอล ระบบ
 ปฏิบัติการ Android ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้าน
พิกเซล 1 กล้อง

        22,000 จ านวน
รายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ัดหา

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

งานบริการ
เผยแพร่
วิชาการ
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

เคร่ืองปริ นเตอร์ Photo Inkjet 
ขนาด A 4 1 เคร่ือง

        13,000 งานบริการ
และเผยแพร่
วิชาการ

เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เคร่ือง         25,000 งานธุรการ
รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 110 ซีซี แบบอัตโนมัติ 1 คัน

        44,000 งานบริการ
ข้อมูล
ข่าวสารฯ

8 จัดหาครุภัณฑ์ส านักการ
คลัง

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองท าลายเอกสาร 1 เคร่ือง         60,000 จ านวน
รายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ัดหา

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านักการคลัง

9 จัดหาครุภัณฑ์
ส านักการช่าง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน

ติดตั งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 8 จุด 
ภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน  า

100,000 จ านวน
รายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ัดหา

มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ

ส่วนช่าง
สุขาภิบาล
ส านักการช่าง

รอกดึงสาย ขนาดไม่น้อยกว่า 
2 ตัน จ านวน 1 ตัว

9,500 ส่วนการโยธา
ส านักการช่าง

ตู้โชว์ 1 ตู้ 50,000 ส านักการช่าง
10 จัดหาครุภัณฑ์ส านักการ

สาธารณสุขฯ
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โทรทัศน์วงจรปิดชนิดรับภาพได้
ทั งกลางวันและกลางคืน และ
อุปกรณ์บันทึกภาพพร้อมติดตั ง 8
 กล้อง

        45,000 จ านวน
รายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ัดหา

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

งานป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

เคร่ืองโทรสารชนิดระบบพิมพ์
เลเซอร์ 1 เคร่ือง

20,000        ส านักการ
สาธารณสุขฯ

11 ห้องเรียนอาเซียน เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
และพัฒนาการเรียนการ
สอน โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย

จัดท าห้องเรียนอาเซียนทีม่ีความ
ทันสมัยด้านเทคโนโลยี และด้าน
โปรแกรมมัลติมีเดียส่ือการเรียน
การสอน โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ทั ง 8 โรงเรียน

    4,800,000 เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
สัญญา

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
สมองและทักษะ
ทางด้านต่างๆ ได้
เรียนรู้กับโลกของ
เทคโนโลยีทีท่ันสมัย

ส านัก
การศึกษา

12 ระบบตอบรับไร้สาย 
ส าหรับประเมินผล วัด
ความรู้เด็กปฐมวัย

เพือ่ประเมินผลวัด
ความรู้เด็กปฐมวัยใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
 ทั ง 8 โรงเรียน

นักเรียนระดับปฐมวัย สังกัด
เทศบาล ทั ง 8 โรงเรียน

    2,080,000 เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
สัญญา

นักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
วิชาต่าง ๆ

ส านัก
การศึกษา

13 ปรับปรุงพื นสนาม
โรงยิมแบดมินตัน (หลัง
ใหม)่

เพือ่ให้มีความพร้อมใน
การรองรับการแข่งขัน
กีฬา และเพียงพอต่อ
การใช้บริการของเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

จ านวน 1 แห่ง ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      600,000 เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
สัญญา

สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและ
สะดวกสบายแก่ผู้
มาใช้บริการ และ
จัดการแข่งขันกีฬา
ต่าง ๆ

งานกีฬาและ
นันทนาการ 
ส านัก
การศึกษา

14



 15

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

14 ปรับปรุงห้องน  า - ห้อง
ส้วม ภายในอาคารโรง
ยิมเนเซียม 4,000 ทีน่ั่ง

เพือ่อ านวยความสะดวก
ในกิจกรรมงานกีฬา
ภายในโรงยิมเนเซียม 
4,000 ทีน่ั่ง

1 แห่ง       500,000 เป็นไปตาม
ข้อตกลงของ
สัญญา

อ านวยความ
สะดวกในกิจกรรม
งานกีฬา

ส านัก
การศึกษา

15 ปรับปรุงห้องน  า - ห้อง
ส้วม ภายในอาคารโรง
ยิมเนเซียม 600 ทีน่ั่ง

เพือ่อ านวยความสะดวก
ในกิจกรรมงานกีฬา
ภายในโรงยิมเนเซียม 
600 ทีน่ั่ง

1 แห่ง       200,000 เป็นไปตาม
ข้อตกลงของ
สัญญา

อ านวยความ
สะดวกในกิจกรรม
งานกีฬา

ส านัก
การศึกษา

16 ก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดวร
นาถบรรพต

เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพียงพอต่อ
นักเรียนทีเ่พิม่ขึ น
โรงเรียนมีพื นทีเ่พียงพอ
ในการก่อสร้างอาคาร
หลังใหม่ตามแบบทีข่อ

ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั น 12 
ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

 10,328,000
(เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ)

เป็นไปตาม
ข้อตกลงของ
สัญญา

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อเด็ก
นักเรียน

ท.4

15
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

17 ก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดวร
นาถบรรพต

เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพียงพอต่อ
นักเรียนทีเ่พิม่ขึ น
โรงเรียนมีพื นทีเ่พียงพอ
ในการก่อสร้างอาคาร
หลังใหม่ตามแบบทีข่อ

ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั น 12 
ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

 9,667,000
(เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 
กรมฯ อนุมัติ
ปีงบประมาณ

2557 และ
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ
 2558)

เป็นไปตาม
ข้อตกลงของ
สัญญา

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อเด็ก
นักเรียน

ท.4

18 ก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
จอมคีรีนาคพรต

เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพียงพอต่อ
นักเรียนทีเ่พิม่ขึ น
โรงเรียนมีพื นทีเ่พียงพอ
ในการก่อสร้างอาคาร
หลังใหม่ตามแบบทีข่อ

ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั น 12 
ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

 10,328,000
(เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ)

เป็นไปตาม
ข้อตกลงของ
สัญญา

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อเด็ก
นักเรียน

ท.6

16
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

19 ก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
สุคตวราราม

เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพียงพอต่อ
นักเรียนทีเ่พิม่ขึ น
โรงเรียนมีพื นทีเ่พียงพอ
ในการก่อสร้างอาคาร
หลังใหม่ตามแบบทีข่อ

ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั น 12 
ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

 10,328,000
(เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ)

เป็นไปตาม
ข้อตกลงของ
สัญญา

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อเด็ก
นักเรียน

ท.7

20 ก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดไทร
เหนือ

เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพียงพอต่อ
นักเรียนทีเ่พิม่ขึ น
โรงเรียนมีพื นทีเ่พียงพอ
ในการก่อสร้างอาคาร
หลังใหม่ตามแบบทีข่อ

ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั น 12 
ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

 10,328,000
(เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ)

เป็นไปตาม
ข้อตกลงของ
สัญญา

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อเด็ก
นักเรียน

ท.8

21 ก่อสร้างอาคารเรียน
อนุบาลโรงเรียน
เทศบาลวัดปากน  าโพใต้

เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพียงพอต่อ
นักเรียนทีเ่พิม่ขึ น
โรงเรียนมีพื นทีเ่พียงพอ
ในการก่อสร้างอาคาร
หลังใหม่ตามแบบทีข่อ

ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 
(ตอกเสาเข็ม) ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

 5,906,000
(เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ)

เป็นไปตาม
ข้อตกลงของ
สัญญา

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อเด็ก
นักเรียน

ท.2

17
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

22 จัดหาครุภัณฑ์ส านัก
การศึกษา

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ ากว่า 
30,000 บีทียู 1 เคร่ือง

60,000        จ านวน
รายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ัดหา

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

ชุดรับแขก 1 ชุด 20,000        ส านัก
การศึกษา

เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมติดตั ง 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 500,000 บีทียู 
ประจ าโรงยิม 600 ทีน่ั่ง 2 เคร่ือง

5,000,000        5,000,000     5,000,000 งานกีฬาและ
นันทนาการ 
ส านัก
การศึกษา

23 ก าหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(โบนัส) แก่พนักงาน 
ส านักการประปา

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
เป็นกรณีพิเศษให้กับ
บุคลากร ภายใน
หน่วยงาน

จ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น กรณี
พิเศษให้กับพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ของส านักการประปา

1,300,000        1,300,000     1,300,000 เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
สัญญา

พนักงานเทศบาลมี
ความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงาน

ส านักการ
ประปา

24 จัดหาครุภัณฑ์สถาน 
ธนานุบาล 3

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองปัม้น  าแบบอัตโนมัติ 1 
เคร่ือง

7,500         จ านวน
รายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ัดหา

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

สถานธนานุ
บาล 3

เก้าอี ส านักงาน 2 ตัว 7,000         สถานธนานุ
บาล 3

เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA 3
 เคร่ือง

9,000         สถานธนานุ
บาล 3

งบประมาณเทศบาล 77,253,000  8,840,000    8,840,000    
18



19

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

1) ยุทธศาสตร์ดา้นการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   1.3 แนวทำงเสริมสร้ำง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพให้มี
ประสิทธิภำพ

         1            5,000        -                  -          -                 -           1            5,000

   1.4 แนวทำงส่งเสริม พัฒนำ สร้ำงจิตส ำนึกในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมและกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ เพือ่ป้องกันและลดปัญหำมลพิษ และระบบปรับปรุง
คุณภำพน  ำ

         6     15,000,000          4     6,300,000         4     6,200,000       14     27,500,000

รวม         7    15,005,000         4     6,300,000         4    6,200,000       15    27,505,000
4) ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
   4.1 แนวทำงพัฒนำระบบคมนำคม กำรจรำจรและขนส่ง ติดตั งระบบไฟฟ้ำ
สำธำรณะ

         3      6,800,000        -                  -          -                 -           3      6,800,000

   4.2 แนวทำงปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนำแหล่งท่องเทีย่ว พื นทีน่ันทนำกำร และ
สวนสำธำรณะ

       -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   

   4.3 แนวทำงปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภำพ กำรขยำยระบบผลิต และจ ำหน่ำย
น  ำประปำ พร้อมพัฒนำคุณภำพน  ำประปำ

       -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   

   4.4 แนวทำงปรับปรุง และเพิม่ประสิทธิภำพระบบระบำยน  ำ ระบบป้องกันน  ำท่วม
 / และแก้ไขปัญหำน  ำท่วม

         2     20,000,000          2    30,000,000         2   20,000,000         6     70,000,000

รวม         5    26,800,000         2   30,000,000         2  20,000,000         9    76,800,000

ส่วนที ่5  บัญชโีครงการพัฒนา
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศำสตร์
รวม 3 ปีปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1
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20

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

ส่วนที ่5  บัญชโีครงการพัฒนา
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศำสตร์
รวม 3 ปีปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1

5) ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
   5.1 แนวทำงส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค  สิทธิ เสรีภำพ ของประชำชน 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น

       -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   

   5.2 แนวทำงพัฒนำระบบกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย ควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

         1         320,000        -                  -          -                 -           1         320,000

รวม         1        320,000        -                 -         -                -           1        320,000
6) ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
   6.1 แนวทำงส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล        -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   
   6.2 แนวทำงพัฒนำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ        -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   
   6.3 แนวทำงส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรกำรบริหำร ให้มีประสิทธิภำพและได้
มำตรฐำน

       24     77,253,000          3     8,840,000         3     8,840,000       30     94,933,000

รวม 24         77,253,000 3            8,840,000 3           8,840,000 30         94,933,000
รวมงบเทศบาล 37       119,378,000 9          45,140,000 9         35,040,000 55       199,558,000
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