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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างมลูค่าเพ่ิมทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรทีส่มดลุ
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างมลูค่าเพ่ิมทางการเกษตร
4. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนากายภาพเมอืง
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ตดิตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
สาธารณะทางเข้า
หมู่บ้านสุขสวัสด์ิ 8

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกสบาย 
ปลอดภัยในการเดินทาง
 การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด หนา 
0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ยาวประมาณ 200 เมตร พื นที่
ประมาณ 1,000 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

1,737,000  จ้านวนพื นที่
ก่อสร้าง

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัย
ในพื นทีม่ีการ
คมนาคมทีดี่ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว

ส้านักการช่าง

งบประมาณเทศบาล 1,737,000    -            -            

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่2

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

1
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมและธรรมชาติ
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเทีย่ว
4. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนากายภาพเมอืง
    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมทิัศน์พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

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

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ เพือ่รองรับ
การจัดกีฬาแห่งชาติคร้ัง
ที ่44 "นครสวรรค์เกมส์"
 และกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ คร้ังที ่34 
"ปากน้้าโพเกมส์"

ประดับตกแต่งปรับปรุง
ภูมิทัศน์เส้นทาง 
สถานทีส้่าคัญ ประดับ
ตกแต่งพระบรมฉายา
ลักษณ์ ปรับปรุงซุ้มให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม จัดท้าป้ายค้า
ขวัญ เชิญชวนต้อนรับ 
ตามจุดสาธารณะต่าง ๆ

ประดับตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน,์
 พระบรมฉายาลักษณ์ ซุ้ม ธง
ตราสัญลักษณ์ ธงชาติไทย 
ตุ๊กตามาสคอต (รูปปัน้) ป้ายค้า
ขวัญ เชิญชวนต้อนรับตาม
สถานทีส้่าคัญ ส้าหรับป้ายบอก
ทาง และจุดสาธารณะตาม
ข้อก้าหนดหรือตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

10,000,000 10,000,000  ภูมิทัศน์ภายใน
เขตเทศบาลที่
ได้รับการ
ปรับปรุง

มีภูมิทัศน์ทีร่่มร่ืน
สวยงามสะอาด
ปลอดภัยและเป็น
การปรับปรุงพัฒนา
เมืองให้มีความ
พร้อมส้าหรับการ
เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ฯลฯ

ส้านักการช่าง

งบประมาณเทศบาล 10,000,000  10,000,000  -            

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่2

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างมลูค่าเพ่ิมทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรทีส่มดลุ
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างมลูค่าเพ่ิมทางการเกษตร
4. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนากายภาพเมอืง
    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

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

1 งานติดต้ัง เคร่ืองสูบน้้า
ไฟฟ้าพร้อมแพเคร่ือง
สูบน้้าดิบ ขนาด  220  
ลบ.ม./ชม. พร้อมทางดูด
 , ส่ง

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การผลิตน้้าประปา

1. งานติดต้ังแพสูบน้้าดิบ ขนาด 
 12.0 × 16.0 ฟุต จ้านวน 1 ล้า 
2. ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าดิบ (บนแพ
สูบน้้าดิบ) ชุดใหม่ส่งน้้าได้ 220 
ลบ.ม./ชม. จ้านวน 2 ชุด
3. ติดต้ังท่อทางดูด ทางส่งของ
เคร่ืองสูบน้้าดิบชุดใหม่ จ้านวน 2
 ชุด
4. สายเมนไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม
ไฟฟ้า  1  ชุด

1,970,000  จ้านวนเคร่ือง
สูบน้้าไฟฟ้า
พร้อมแพ
เคร่ืองสูบน้้าดิบ

ประชาชนมีน้้า
สะอาดใช้อุปโภค 
บริโภค อย่างทัว่ถึง
และเพียงพอ

ส้านักการ
ประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่2

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 งานดันท่อประปาลอด
ถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 117 ตอน กม.
 1+920

เพือ่แก้ไขปัญหา
น้้าประปาไม่ไหลบนที่
ราบสูง

วางท่อ HDPE ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. 
ความยาว 60 เมตร ในปลอกท่อ
HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
200 มม. ความยาว 42 เมตร

500,000  จ้านวนความ
ยาวท่อประปา

ประชาชนมีน้้า
สะอาดใช้อุปโภค 
บริโภค อย่างทัว่ถึง
และเพียงพอ

ส้านักการ
ประปา

งบประมาณเทศบาล 2,470,000    -            -            
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างมลูค่าเพ่ิมทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรทีส่มดลุ
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างมลูค่าเพ่ิมทางการเกษตร
4. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนากายภาพเมอืง
    4.4 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบระบายน้้า ระบบป้องกันน้้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

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

1 ปรับปรุงเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงแบบอัฒจันทร์ เพือ่
จัดระเบียบ
ผู้ประกอบการค้า

เพือ่ใช้เป็นพืน้ทีจ่ัด
ระเบียบผู้ประกอบการ
ค้าริมเขื่อนแม่น้้า
เจ้าพระยา ช่วงหน้า
ศาลากลางจังหวัด
นครสวรรค์ต้ังแต่หน้า
ส้านักงานอัยการถึงหน้า
ส้านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน

ขยายพืน้ทีท่างเดินและ
อัฒจันทร์หน้าเขื่อนเป็นพืน้     
ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร กว้าง 
3.60 เมตร ยาว 300 เมตร คิด
เป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 1,080 
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังห้องสุขา
เคล่ือนที ่จ้านวน 6 ห้อง ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

3,900,000 3,900,000 3,900,000  จ้านวนพืน้ที่
ก่อสร้าง

ผู้ประกอบการค้า
ริมเขื่อนแม่น้้า
เจ้าพระยาได้รับ
ความสะดวกและมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการ
ประกอบการค้าอีก
ทัง้ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

ส้านักการช่าง

งบประมาณเทศบาล 3,900,000    3,900,000    3,900,000    

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่2

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่5 การจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
5. ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
    5.2 แนวทางพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

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

1 อบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา

เพือ่ให้นักเรียนใน
สถานศึกษามีความรู้
เร่ืองการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบือ้งต้น 
และลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย

ฝึกอบรมให้กับสถานศึกษาทัง้
ภาครัฐ และภาคเอกชน จ านวน 
1,000 คน

        60,000         60,000         60,000  จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม

นักเรียนใน
สถานศึกษามี
ความรู้เร่ืองการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบือ้งต้น
และป้องกันการลด
อุบัติเหตุ

งานป้องกันฯ
ส านัก
ปลัดเทศบาล

งบประมาณเทศบาล 60,000        60,000        60,000        

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่2

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่8 การสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี
6. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

1 ก่อสร้างแพ
อเนกประสงค์ชุมชน
บ้านหน้าผา

เพือ่ให้มีสถานทีไ่ว้
ส าหรับจัดงานและท า
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

แพอเนกประสงค์ลอยน  า ขนาด
กว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร 
จ านวน 1 หลัง

350,000 350,000  จ านวนแพที่
ก่อสร้าง

มีสถานทีส่ าหรับ
จัดงาน และท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
และประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย

งานป้องกันฯ
ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 จัดหาครุภัณฑ์ส านัก
ปลัดเทศบาล

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ 2 เคร่ือง 40,000  จ านวน
คอมพิวเตอร์ที่
จัดซื อ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

งาน
เลขานุการฯ
ส านัก
ปลัดเทศบาล

เรือท้องแบน แบบอลูมิเนียม 
พร้อมอุปกรณ์ 1 ล า

600,000  จ านวนเรือ
ท้องแบนทีจ่ัดซื อ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

งานป้องกันฯ
ส านัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่2

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

รถดับเพลิง ส าหรับดับไฟใน
อาคาร และอาคารขนาดใหญ่ 
พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน

5,000,000  จ านวน
รถดับเพลิงที่
จัดซื อ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

งานป้องกันฯ
ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 จัดหาครุภัณฑ์กอง
วิชาการและแผนงาน

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,500 ซีซี
 แบบดับเบิ ลแค็บ 1 คัน

880,000  จ านวน
รถบรรทุกที่
จัดซื อ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ ากว่า 60,000 บีทียู 1 
เคร่ือง พร้อมติดตั ง

82,000  จ านวน 
เคร่ืองปรับ
อากาศทีจ่ัดซื อ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

4 จัดหาครุภัณฑ์ส านักการ
ช่าง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

ติดตั งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
พร้อมอุปกรณ์ 8 จุด ภายในส่วน
การโยธา

100,000  จ านวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดทีติ่ดตั ง

มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ

ส่วนการโยธา
ส านักการช่าง

ติดตั งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
พร้อมอุปกรณ์ 8 จุด ภายในโรง
ปรับปรุงคุณภาพน  าเทศบาล
นครนครสวรรค์

100,000  จ านวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดทีติ่ดตั ง

มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ

ส่วนช่าง
สุขาภิบาล
ส านักการช่าง

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 1 เคร่ือง 24,000  จ านวนเคร่ือง
ฉายภาพทีจ่ัดซื อ

มีประสิทธิภาพใน
การน าเสนองาน
ราชการ

ส่วนช่าง
สุขาภิบาล
ส านักการช่าง
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

จอรับภาพอัจฉริยะ (Active 
board) พร้อมเคร่ืองฉายแบบ 
Short throw 1 ชุด

99,000  จ านวน
จอรับภาพ
อัจฉริยะทีจ่ัดซื อ

สามารถ
ประชาสัมพันธ์
ผลงานทางราชการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส่วนช่าง
สุขาภิบาล
ส านักการช่าง

หัวเจาะกระแทกระบบไฮดรอลิค
มีอัตราการกระแทก ไม่น้อยกว่า 
450 - 750 ครั งต่อนาที ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเข็มเจาะ ไม่
น้อยกว่า 68 มิลลิเมตร พร้อม
อุปกรณ์และค่าแรงติดตั ง 1 ชุด

450,000  จ านวนหัว
เจาะกระแทก

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน

ส านักการช่าง

หัวเจาะกระแทกระบบไฮดรอลิค
 มีความถี่ในการกระแทก ไม่
น้อยกว่า 450 - 630 ครั งต่อนาที
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเข็มเจาะ 
ไม่น้อยกว่า 135 มิลลิเมตร 
พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงติดตั ง 1
 ชุด

1,300,000  จ านวนหัว
เจาะกระแทก

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

รถกวาดถนนแบบลากจูง 
(Rotary Broom) ชนิด 3 ล้อ 
ประกอบด้วยล้อหลัง 2 ล้อ ล้อ
หน้า 1 ล้อ พร้อมแขนลากจูง
ขับเคล่ือนแปรงลวดด้วยเกียร์ 
แปรงกวาดความยาวไม่น้อยกว่า
 2,000 มิลลิเมตร ปรับมุมเอียง
ได้ทั งซ้าย - ขวา ส าหรับกวาด
เศษวัตถุลงไหล่ทางพร้อม
อุปกรณ์การใช้งานครบชุด 1 คัน

350,000  จ านวนรถ
กวาดขยะ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย

ส านักการช่าง

5 ก่อสร้างฝารางสแตนเลส
 ปิดรางระบายน  าภายใน
ตลาดสดเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพือ่รักษาความสะอาด
และความปลอดภัยของ
ประชาชนทีใ่ช้บริการใน
ตลาดสด

ฝารางสแตนเลส ขนาด 
0.25x1.80 เมตร หนา 1 
มิลลิเมตร จ านวน 112 ฝา

257,000  จ านวนฝา
รางสแตนเลส 
ทีจ่ัดซื อ

ตลาดสดมีความ
สะอาด ปลอดภัย

งานบริการ
รักษาความ
สะอาดฯ
ส านักการ
สาธารณสุขฯ

6 ก่อสร้างโครงเหล็ก
หลังคาผ้าเต้นท์

เพือ่ป้องกันแสงแดด
และฝนบริเวณด้านหน้า
ตลาดสดเทศบาลนคร
นครสวรรค์

โครงเหล็กหลังคาผ้าเต้นท์ ขนาด
 24x5 เมตร จ านวน 1 ชุด

        72,000  จ านวนโครง
เหล็กหลังคาผ้า
เต้นท์ทีก่่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย

งานบริการ
รักษาความ
สะอาดฯ
ส านักการ
สาธารณสุขฯ
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

7 ซ่อมใหญ่ยานพาหนะรถ
ตักหน้าขุดหลัง

เพือ่บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ของส านักการ
สาธารณสุขฯ

รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลข
ทะเบียน ต - 4857 นว

250,000 จ านวน
ยานพาหนะที่
ซ่อม

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน

งานบริการ
รักษาความ
สะอาดฯ
ส านักการ
สาธารณสุขฯ

8 ซ่อมใหญ่ยานพาหนะรถ
สุขาเคล่ือนที่

เพือ่บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ของส านักการ
สาธารณสุขฯ

รถสุขาเคล่ือนที ่หมายเลข
ทะเบียน 82 - 5638 นว

550,000 จ านวน
ยานพาหนะที่
ซ่อม

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน

งานบริการ
รักษาความ
สะอาดฯ
ส านักการ
สาธารณสุขฯ

9 จัดหาครุภัณฑ์ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เพือ่ใช้ในการล้างรถเก็บ
ขนขยะและยานพาหนะ
อื่นๆ

ถังน  าแบบพลาสติก ขนาด 2,000
 ลิตร 2 ใบ

12,000  จ านวนถังน  า
แบบพลาสติก
ทีจ่ัดซื อ

ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพิม่ขึ น

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ปัม้อัดฉีดแรงดันสูง ขนาดไม่
น้อยกว่า 3,700 วัตต์

27,200  จ านวนปัม้อัด
ฉีดแรงดันสูงที่
จัดซื อ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 4x6 เมตร
2 หลัง

32,000  จ านวนเต้นท์
ผ้าใบทีจ่ัดซื อ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

10 ปรับปรุงพื นสนาม     
แบดมินตัน (หลังใหม)่ 
สนามกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์

เพือ่ให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนและนักกีฬา 
มีสนามทีม่ีมาตรฐาน
เหมาะแก่การออกก าลัง
กาย และแข่งขัน

พื นผิวสนามยางสังเคราะห์ระบบ
มิกซ์เฟล็ก (Mix Flex Plus 
Indoor System) ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

    1,300,000  จ านวนพื น
สนาม
แบดมินตันที่
ปรับปรุง

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
บริการสนามกีฬา
ทีม่ีมาตรฐาน

ส านัก
การศึกษา 
งานกีฬาและ
นันทนาการ

11 เปล่ียนหลังคาศูนย์ฝึก
โรงยกน  าหนักและ
ห้องพักผู้ฝึกสอน (ติด
โรงเรียนกีฬาฯ) สนาม
กีฬาจังหวัดนครสวรรค์

เพือ่ให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนและนักกีฬา 
มีสนามทีม่ีมาตรฐาน
เหมาะแก่การออกก าลัง
กาย และแข่งขัน

เปล่ียนหลังคาเมทัลชีส และกั น
ห้องพักผู้ฝึกสอน ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      600,000  จ านวนหลังคา
ศูนย์ฝึกยก
น  าหนักและ
ห้องผู้ฝึกสอน
ทีป่รับปรุง

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
บริการสนามกีฬา
ทีม่ีมาตรฐาน

ส านัก
การศึกษา 
งานกีฬาและ
นันทนาการ

12 ปรับปรุงห้องน  าโรงยิม
ยกน  าหนัก (ติด กกท.
จังหวัดนครสวรรค์)  
สนามกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์

เพือ่ให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนและนักกีฬา 
มีสนามทีม่ีมาตรฐาน
เหมาะแก่การออกก าลัง
กาย และแข่งขัน

ปรับปรุงห้องน  า จ านวน 8 ห้อง 
ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

      100,000  จ านวน
ห้องน  าทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
บริการสนามกีฬา
ทีม่ีมาตรฐาน

ส านัก
การศึกษา 
งานกีฬาและ
นันทนาการ
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

13 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาโรงเรียน
ท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์
ห้องคอมพิวเตอร์

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอนและบริการนักเรียน
อย่างเพียงพอ

ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ 
(ราคาอ้างอิงจากหนังสือกรม
ส่งเสริมฯ ที ่มท 0893.3/ว322) 
ลว.16 กพ.58

 661,000  จ านวน
ครุภัณฑ์ห้อง
คอมพิวเตอร์ที่
จัดซื อ

โรงเรียนมีครุภัณฑ์
เพียงพอและทัน
ต่อการใช้งาน ท า
ให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์
ทั ง 8 โรงเรียน

14 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาโรงเรียน
ท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์
ห้อง ปฏิบัติการทางภาษา

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอนและบริการนักเรียน
อย่างเพียงพอ

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา
(ราคาอ้างอิงจากหนังสือกรม
ส่งเสริมฯ ที ่มท 0893.3/ว322) 
ลว.16 กพ.58

 444,000  จ านวน
ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาที่
จัดซื อ

โรงเรียนมีครุภัณฑ์
เพียงพอและทัน
ต่อการใช้งาน ท า
ให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์
ทั ง 8 โรงเรียน

15 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาโรงเรียน
ท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์
ห้องวิทยาศาสตร์

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอนและบริการนักเรียน
อย่างเพียงพอ

ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์
(ราคาอ้างอิงจากหนังสือกรม
ส่งเสริมฯ ที ่มท 0893.3/ว322) 
ลว.16 กพ.58

 95,500  จ านวน
ครุภัณฑ์ห้อง
วิทยาศาสตร์ที่
จัดซื อ

โรงเรียนมีครุภัณฑ์
เพียงพอและทัน
ต่อการใช้งาน ท า
ให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์
ทั ง 8 โรงเรียน

13
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

16 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาโรงเรียน
ท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์
ห้องโสตทัศนูปกรณ์

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอนและบริการนักเรียน
อย่างเพียงพอ

ครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์
(ราคาอ้างอิงจากหนังสือกรม
ส่งเสริมฯ ที ่มท 0893.3/ว322) 
ลว.16 กพ.58

 386,000  จ านวน
ครุภัณฑ์ห้อง
โสตทัศนูปกรณ์
ทีจ่ัดซื อ

โรงเรียนมีครุภัณฑ์
เพียงพอและทัน
ต่อการใช้งาน ท า
ให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์
ทั ง 8 โรงเรียน

17 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการก่อสร้าง
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

เพือ่ซ่อมแซมสถานทีท่ีใ่ช้
ในการเรียนการสอน
และรองรับจ านวน
นักเรียนทีเ่พิม่มากขึ น

ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

    1,600,000  จ านวนอาคาร
เรียนทีซ่่อมแซม

โรงเรียนมีสถานที่
ในการจัดการเรียน
การสอน

โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์
ทั ง 8 โรงเรียน

18 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาโรงเรียน
ท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์
ห้องฟิสิกส์

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอนและบริการนักเรียน
อย่างเพียงพอ

ครุภัณฑ์ห้องฟิสิกส์
(ราคาอ้างอิงจากหนังสือกรม
ส่งเสริมฯ ที ่มท 0893.3/ว2049)

 545,100  จ านวน
ครุภัณฑ์ห้อง
ฟิสิกส์ทีจ่ัดซื อ

โรงเรียนมีครุภัณฑ์
เพียงพอและทัน
ต่อการใช้งาน ท า
ให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ท.4 , ท.6

14
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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 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาโรงเรียน
ท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์
ห้องเคมี

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอนและบริการนักเรียน
อย่างเพียงพอ

ครุภัณฑ์ห้องเคมี
(ราคาอ้างอิงจากหนังสือกรม
ส่งเสริมฯ ที ่มท 0893.3/ว2049)

 738,900  จ านวน
ครุภัณฑ์ห้อง
เคมีทีจ่ัดซื อ

โรงเรียนมีครุภัณฑ์
เพียงพอและทัน
ต่อการใช้งาน ท า
ให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ท.4 , ท.6

20 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาโรงเรียน
ท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์
ห้องชีววิทยา

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอนและบริการนักเรียน
อย่างเพียงพอ

ครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา
(ราคาอ้างอิงจากหนังสือกรม
ส่งเสริมฯ ที ่มท 0893.3/ว322) 
ลว.16 กพ.58

 571,900  จ านวน
ครุภัณฑ์ห้อง
ชีววิทยาทีจ่ัดซื อ

โรงเรียนมีครุภัณฑ์
เพียงพอและทัน
ต่อการใช้งาน ท า
ให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ท.4 , ท.6

21 จัดหาครุภัณฑ์ส านัก
การศึกษา

เพือ่ใช้ในงานราชพิธีต่างๆ พรมปูพื น ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 12 เมตร 1 ผืน

100,000  จ านวนพรมที่
จัดซื อ

ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพิม่ขึ น

ส านัก
การศึกษา

เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่น้อย
กว่า 24,000 บีทียู พร้อม
อุปกรณ์และติดตั ง 1 ชุด

33,000  จ านวนเคร่ือง
ปรับอากาศที่
จัดซื อ

มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการบริการ
ประชาชน

ส านัก
การศึกษา
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่น้อย
กว่า 36,000 บีทียู พร้อม
อุปกรณ์และติดตั ง 1 ชุด

43,000  จ านวนเคร่ือง
ปรับอากาศที่
จัดซื อ

มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการบริการ
ประชาชน

ส านัก
การศึกษา

เก้าอี นั่งบนอัฒจันทร์ประจ า
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
1,250 ตัว ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

2,000,000  จ านวนเก้าอี ที่
จัดซื อ

มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการบริการ
ประชาชน

ส านัก
การศึกษา

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ ว) มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core)  มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz พร้อมโต๊ะ
เก้าอี  จ านวน 3 ชุด (ชุดละ 
26,000)

78,000  จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่
จัดซื อ

มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี มี
ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600 x 600 dpi จ านวน 2 
เคร่ือง

         7,400  จ านวน
เคร่ืองพิมพ์ที่
จัดซื อ

มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet)  เป็น 
Printer, Copier ,Scanner และ
 FAX ภายในเคร่ืองเดียวกัน มี
ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 4,800x1,200 dpi จ านวน 
1 เคร่ือง

         7,600  จ านวน
เคร่ืองพิมพ์ที่
จัดซื อ

มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี  จ านวน 6
 ชุด

        39,000  จ านวนโต๊ะ
ท างานทีจ่ัดซื อ

มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี  ส าหรับ
ผู้บริหาร จ านวน 1 ชุด

        15,000  จ านวนโต๊ะ
ท างานทีจ่ัดซื อ

มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

โต๊ะประชุม 12 ทีน่ั่ง พร้อมเก้าอี  
 จ านวน 1 ชุด

        46,000  จ านวนโต๊ะ
ประชุมทีจ่ัดซื อ

มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

แผ่นยางยกน  าหนัก TAWA 
สนามกีฬากลาง ขนาด 20 กก. 
20 แผ่น

      130,000  จ านวนแผ่น
ยางยกน  าหนัก
ทีจ่ัดซื อ

มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการบริการ
ประชาชน

งานกีฬาฯ
ส านัก
การศึกษา

แผ่นยางยกน  าหนัก TAWA
สนามกีฬากลาง ขนาด 15 กก. 
20 แผ่น

      120,000  จ านวนแผ่น
ยางยกน  าหนัก
ทีจ่ัดซื อ

มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการบริการ
ประชาชน

งานกีฬาฯ
ส านัก
การศึกษา
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

แผ่นยางยกน  าหนัก TAWA 
สนามกีฬากลางขนาด 10 กก. 
20 แผ่น

      110,000  จ านวนแผ่น
ยางยกน  าหนัก
ทีจ่ัดซื อ

มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการบริการ
ประชาชน

งานกีฬาฯ
ส านัก
การศึกษา

22 จัดหาครุภัณฑ์ส านักการ
ประปา

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบจ่ายสารเคมี ขนาด 360
 L/H (3บาร์) มอเตอร์ ขนาด 0.2
 KW จ านวน 1 เคร่ือง

86,000  จ านวนเคร่ือง
สูบจ่าย
สารเคมีทีจ่ัดซื อ

ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพิม่ขึ น

ส านักการ
ประปา

หน้ากากป้องกันก๊าซคลอรีนและ
อุปกรณ์ประกอบท่อจ่าย - ก๊าซ
คลอรีน จ านวน 1 ชุด

35,000  จ านวน
หน้ากาก
ป้องกันก๊าซฯที่
จัดซื อ

มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการบริการ
ประชาชน

ส านักการ
ประปา

เคร่ืองพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 24  
เข็มพิมพ์ แคร่ยาว 136 คอลัมน์
ความเร็วพิมพ์ 480 ตัวอักษร/
วินาที จ านวน 2 เคร่ือง

73,000  จ านวน
เคร่ืองพิมพ์
ใบเสร็จฯ 
ทีจ่ัดซื อ

มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการบริการ
ประชาชน

ส านักการ
ประปา

เคร่ืองพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 24 
เข็มพิมพ์ 80 คอลัมน์ จ านวน 2 
เคร่ือง

16,000  จ านวน
เคร่ืองพิมพ์
ใบเสร็จฯ 
ทีจ่ัดซื อ

มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการบริการ
ประชาชน

ส านักการ
ประปา

23 จัดหาครุภัณฑ์กิจการ
สถานธนานุบาล 1

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน  
แบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ ากว่า 
30,000 BTU 2 เคร่ือง

120,000  จ านวนเคร่ือง
ปรับอากาศที่
จัดซื อ

ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพิม่ขึ น

สถานธนา
นุบาล 1
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น ชนิด
เลเซอร์ 1 เคร่ือง

19,000  จ านวน
เคร่ืองพิมพ์ฯ
ทีจ่ัดซื อ

มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน

สถานธนา
นุบาล 1

งบประมาณเทศบาล 20,695,600  350,000      -            
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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)

4) ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
   4.1 แนวทำงพัฒนำระบบคมนำคม กำรจรำจรและขนส่ง ติดต้ังระบบไฟฟ้ำ
สำธำรณะ

         1      1,737,000        -                  -          -                 -           1      1,737,000

   4.2 แนวทำงปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนำแหล่งท่องเทีย่ว พืน้ทีน่ันทนำกำร และ
สวนสำธำรณะ

         1     10,000,000          1    10,000,000        -                 -           2     20,000,000

   4.3 แนวทำงปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภำพ กำรขยำยระบบผลิต และจ ำหน่ำย
น้ ำประปำ พร้อมพัฒนำคุณภำพน้ ำประปำ

         2      2,470,000        -                  -          -                 -           2      2,470,000

   4.4 แนวทำงปรับปรุง และเพิม่ประสิทธิภำพระบบระบำยน้ ำ ระบบป้องกันน้ ำท่วม
 / และแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม

         1      3,900,000          1     3,900,000         1     3,900,000         3     11,700,000

รวม         5    18,107,000         2   13,900,000         1    3,900,000         8    35,907,000
5) ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
   5.1 แนวทำงส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค  สิทธิ เสรีภำพ ของประชำชน 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น

       -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   

   5.2 แนวทำงพัฒนำระบบกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย ควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

         1          60,000          1         60,000         1         60,000         3         180,000

รวม         1          60,000         1         60,000         1        60,000         3        180,000

ส่วนที ่5  บัญชโีครงการพัฒนา
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศำสตร์
รวม 3 ปีปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่2
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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 ่2

6) ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
   6.1 แนวทำงส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล        -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   
   6.2 แนวทำงพัฒนำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ        -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   
   6.3 แนวทำงส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรกำรบริหำร ให้มีประสิทธิภำพและได้
มำตรฐำน

       23     20,695,600          1        350,000        -                 -         24     21,045,600

รวม 23         20,695,600 1              350,000 -                  -   24         21,045,600
รวมงบเทศบาล 29         38,862,600 4          14,310,000 2           3,960,000 35         57,132,600
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