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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การพัฒนาคนให้มคุีณภาพชวีิตทีด่มีคุีณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสุก
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
2. ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีิต

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

1 จัดฝึกอบรมห้องเรียน
เปล่ียนสมองตาม
แนวทาง Stem

เพือ่กระตุ้นให้นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
สมองตามแนวทาง Stem

1.จัดฝึกอบรมนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดทัง้ 8 โรงเรียน และ
คณะครู 1 คร้ัง
2.จัดมุมหนังสือตามแนวทาง 
Stem ภายในชั้นเรียนของทัง้ 8 
โรงเรียน

420,000     420,000     420,000     จ านวนคร้ังที่
อบรมคณะครู
จ านวนชั้น
เรียนทีจ่ัดมุม
หนังสือตาม
แนวทาง Stem

นักเรียนมีทักษะใน
การเรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต

ส านัก
การศึกษา

งบประมาณเทศบาล 420,000     420,000     420,000     

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่4

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01 

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

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

1 ก่อสร้างอุปกรณ์ถาวร
ประจ าสนามกีฬา
เอ็กซ์ตรีม อุทยานสวรรค์

เพือ่ให้มีความพร้อมใน
การรองรับการแข่งขัน
กีฬา และเพียงพอต่อ
การใช้บริการของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน

ก่อสร้างอุปกรณ์ถาวร แรมป์ 
(RAMP) กีฬาสนามเอ็กซ์ตรีม 
ประกอบด้วย
1. RAMP A RETURN RAMP
 1 ตัว
2. RAMP B RAMP FKD 1 ตัว
3. RAMP C MANUAL BOX
 1 ตัว
4. RAMP D RALL 1 ตัว
5. RAMP E PLAZA 1 ตัว
ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

550,000     จ านวน
อุปกรณ์ถาวร 
แรมป์ (RAMP)

มีความพร้อมใน
การจัดการแข่งขัน
กีฬาและ
ประชาชนมีสนาม
และอุปกรณ์ทีไ่ด้
มาตรฐาน

ส านักการช่าง

งบประมาณเทศบาล 550,000     -           -           

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่4

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 

2
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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 ก่อสร้างทีจ่อดรถ
เทศบาลนครนครสวรรค์
 ฝ่ังส านักการประปา

เพือ่ก่อสร้างทีจ่อดรถ
ส าหรับพนักงาน
เทศบาลและประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ

ก่อสร้างพืน้ทีข่นาด 330 ตาราง
เมตร 1 หลัง และพืน้ทีข่นาด 55
 ตารางเมตร 1 หลัง

600,000     จ านวนพืน้ทีท่ี่
ก่อสร้าง

มีทีจ่อดรถส าหรับ
พนักงานเทศบาล
และประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 จัดหาครุภัณฑ์ส านักการ
ช่าง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน้ าแบบดูดโคลน พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 2 เคร่ือง

80,000       จ านวนเคร่ือง
สูบน้ าแบบดูด
โคลนทีจ่ัดซ้ือ

ตะกอนโคลนถูก
สูบออกจากระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า

ส านักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่4

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 

3
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    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 

3 จ้างเหมาบริการติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟ้าสนาม
กีฬากลางจังหวัด
นครสวรรค์

เพือ่เพิม่ก าลังไฟฟ้าจาก
ขนาด 150 KVA เป็น 
400 KVA เพือ่เตรียม
ความพร้อมในการจัด
งานแข่งขันกีฬา

ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 150 
KVA จากสนามแบดมินตันไป
ติดต้ังใหม่ทีส่นาม 4,000 ทีน่ั่ง 
และติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด
 400 KVA ทีส่นามแบดมินตัน
แทน (ค่าใช้จ่ายพร้อมค่าขนย้าย
และค่าติดต้ัง) (ตามรายละเอียด
ของหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์

     800,000 จ านวนหม้อ
แปลงทีติ่ดต้ัง

มีก าลังไฟฟ้า
เพียงพอกับการใช้
งานในสนามกีฬา
กลางจังหวัด
นครสวรรค์

ส านัก
การศึกษา

4 ปรับปรุงสนามกีฬากลาง
จังหวัดนครสวรรค์

เพือ่ให้มีความพร้อมใน
การรองรับการแข่งขัน
กีฬา และเพียงพอต่อ
การใช้บริการของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน

ปรับปรุงระบบจ่ายเชื้อเพลิง
ประจ ากระถางคบเพลิง ภายใน
สนามกีฬากลางจังหวัด
นครสวรรค์ ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

     500,000 จ านวนระบบ
จ่ายเชื้อเพลิง
ประจ ากระถาง
คบเพลิงที่
ปรับปรุง

มีความพร้อมใน
การจัดการแข่งขัน
กีฬา

ส านัก
การศึกษา

ติดต้ังเสาธงชาติ 1 เสา และเสา
ธงกีฬา 1 เสา ภายในสนามกีฬา
กลางจังหวัดนครสวรรค์ ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

       95,000 จ านวนเสาธง
ชาติและเสาธง
กีฬาทีติ่ดต้ัง

มีความพร้อมใน
การจัดการแข่งขัน
กีฬา

ส านัก
การศึกษา

4



 5

    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 

ติดต้ังป้ายชื่ออาคารและห้อง
ต่าง ๆ ภายในสนามกีฬากลาง
จังหวัดนครสวรรค์ ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

     100,000 จ านวนป้ายชื่อ
อาคารและ
ห้องต่างๆที่
ติดต้ัง

มีความพร้อมใน
การจัดการแข่งขัน
กีฬา

ส านัก
การศึกษา

ปรับปรุงห้องน้ าคนพิการและ
ทางลาดทีอ่าคารสระว่ายน้ า 
ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

     100,000 จ านวนห้องน้ า
คนพิการที่
ปรับปรุง

มีความพร้อมใน
การจัดการแข่งขัน
กีฬา

ส านัก
การศึกษา

5 ปรับปรุงห้องพักนักกีฬา
ชั้น 2 โรงยิมเนเซ่ียม 
4,000 ทีน่ั่ง สนามกีฬา
กลางจังหวัดนครสวรรค์

เพือ่เป็นการรองรับการ
จัดการแข่งขันกีฬาและ
ปรับปรุงห้องพักนักกีฬา 
ให้ถูกสุขลักษณะ

ปรับปรุง ห้องพักนักกีฬาชั้น 2 
โรงยิมเนเซ่ียม 4,000 ทีน่ั่ง 
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 1 
ห้อง ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

     350,000 จ านวนห้องพัก
นักกีฬาที่
ปรับปรุง

นักกีฬาทีเ่ข้าพัก
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย

ส านัก
การศึกษา

6 จัดหาครุภัณฑ์ส านัก
การศึกษา

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

ชุดโครงแป้นบาสเกตบอล  
(สนามกีฬา 4,000 ทีน่ั่ง) 1 ชุด

     450,000  จ านวนชุด
โครงแป้น
บาสเกตบอลที่
จัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
ในการจัดการ
แข่งขันกีฬา

ส านัก
การศึกษา

5
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    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 

จัดซ้ือร้ัวน้ า ยาว 3.66 เมตร 
ปรับได้ 2 ระดับ ขาร้ัวน้ าท าจาก
อลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

       65,000  จ านวนร้ัวน้ าที่
จัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
ในการจัดการ
แข่งขันกีฬา

ส านัก
การศึกษา

โต๊ะประชุม ขนาด 12 ทีน่ั่ง 
พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด (สนามกีฬา
กลาง โรงยิม 4,000 ทีน่ั่ง)

     126,000  จ านวนโต๊ะ
ประชุม 12 ที่
นั่ง ทีจ่ัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

โต๊ะประชุม ขนาด 8 ทีน่ั่ง พร้อม
เก้าอี้ 1 ชุด (สนามกีฬากลาง)

       94,000  จ านวนโต๊ะ
ประชุม 8 ทีน่ั่ง
 ทีจ่ัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่
น้อยกว่า 3 นิ้ว 1 เคร่ือง

     100,000  จ านวนเคร่ือง
สูบน้ าแบบหอย
โข่งทีจ่ัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

7 จัดหาครุภัณฑ์ส านักการ
ประปา

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล้
แคปขับเคล่ือน 2 ล้อ ขนาด 1 
ตัน กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
 ซี.ซี  1 คัน

     787,000  จ านวน
รถบรรทุกที่
จัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านักการ
ประปา

6
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    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 

 รถยนต์บรรทุกติดต้ังเครน 
ไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์
ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 130 
แรงม้า พร้อมกระบะบรรทุก
สามารถยกเทท้ายด้วยระบบ
ไฮโดรลิก 1 คัน

   2,800,000  จ านวน
รถยนต์บรรทุก
ทีจ่ัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านักการ
ประปา

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน  1
 ชุด

       25,000  จ านวน
คอมพิวเตอร์
ส านักงานที่
จัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านักการ
ประปา

งบประมาณเทศบาล 7,072,000   -           -           

7
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

2) ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
   2.1 แนวทำงพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่สร้ำงสรรค์ให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

         1         420,000          1        420,000         1       420,000         3      1,260,000

   2.2 แนวทำงพัฒนำคุณภำพของครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ        -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   
   2.3 แนวทำงพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมให้ส่ือสำรได้ 3 ภำษำ        -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   
   2.4 แนวทำงส่งเสริมและพัฒนำกีฬำ นันทนำกำร กิจกรรมเด็กเยำวชน และ
ประชำชน

       -                  -                  -          -                 -          -                  -   

   2.5 แนวทำงกำรอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเทีย่ว ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น กำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและควำมเป็น
ไทย

       -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   

รวม         1        420,000         1       420,000         1      420,000         3     1,260,000

ส่วนที ่5  บัญชโีครงการพัฒนา
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่4

รวม 3 ปีปี 2560ปี 2559ปี 2558
ยุทธศำสตร์

ผ.03 
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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)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่4

รวม 3 ปีปี 2560ปี 2559ปี 2558
ยุทธศำสตร์

ผ.03 

4) ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
   4.1 แนวทำงพัฒนำระบบคมนำคม กำรจรำจรและขนส่ง ติดต้ังระบบไฟฟ้ำ
สำธำรณะ

       -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   

   4.2 แนวทำงปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนำแหล่งท่องเทีย่ว พืน้ทีน่ันทนำกำร และ
สวนสำธำรณะ

         1         550,000        -                  -          -                 -           1         550,000

   4.3 แนวทำงปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภำพ กำรขยำยระบบผลิต และจ ำหน่ำย
น้ ำประปำ พร้อมพัฒนำคุณภำพน้ ำประปำ

       -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   

   4.4 แนวทำงปรับปรุง และเพิม่ประสิทธิภำพระบบระบำยน้ ำ ระบบป้องกันน้ ำท่วม
 / และแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม

       -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   

รวม         1        550,000        -                 -         -                -           1        550,000
6) ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
   6.1 แนวทำงส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล        -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   
   6.2 แนวทำงพัฒนำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ        -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   
   6.3 แนวทำงส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรกำรบริหำร ให้มีประสิทธิภำพและได้
มำตรฐำน

         7      7,072,000        -                  -          -                 -           7      7,072,000

รวม 7            7,072,000        -                 -         -                -   7            7,072,000
รวมงบเทศบาล 9        7,492,000    1        420,000      1        420,000     10      8,332,000    

9
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมและธรรมชาติ
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเทีย่ว
4. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนากายภาพเมอืง
   4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม

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

1 ขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ตามแนวร่องน ้า
เกาะญวนกับถนนเจ้าส่ี
พระยา

เพือ่ควบคุมระดับน ้าใน
ร่องน ้าเกาะญวนให้อยู่
ในระดับทีเ่หมาะสม 
พัฒนาร่องน ้าเกาะญวน 
ให้เป็นตลาดน ้าและที่
พักผ่อนหย่อนใจ

จัดท้าทางเดินบันไดขึ นลง
เชื่อมต่อระหว่างทางเดินเท้า
เลียบน ้าถึงถนนเชื่อมเกาะญวน
ทั งด้านโรงปรับปรุงคุณภาพน ้า
และถนนแสงสวรรค์,ก่อสร้าง
สะพานข้ามคลองทีร่ะดับทางเดิน
เท้า จ้านวน 2 แห่ง และทีร่ะดับ
ถนนรอบเกาะกับทางเท้าริม
เขื่อนถนนเจ้าส่ีพระยา จ้านวน 1
 แห่ง ปรับปรุงเชิงลาดและภูมิ
ทัศน์ ติดตั งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามแนวร่องน ้าทั งสองฝ่ังและ
ติดตั งน ้าพุในร่องน ้า ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

35,000,000 10,000,000 7,000,000   จ้านวนทาง
เดินทางบันได
ขึ นลงและ
สะพานข้าม
คลอง

พัฒนาพื นทีแ่นว
ร่องน ้าเกาะญวน
กับถนนเจ้าส่ีพระ
ยาให้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และเป็นสถานที่
ท่องเทีย่วของเมือง

ส้านักการช่าง
(ปรับปรุง
แผนพัฒนา
สามปี 2558
 - 2560) 
ครั งที ่2

งบประมาณเทศบาล 35,000,000 10,000,000 7,000,000  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่4

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 
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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 จัดหาครุภัณฑ์ส านัก
การศึกษา

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

ผ้าม่าน ขนาดกว้าง 3.53 ม. สูง 
1.70 ม. 26 ช่อง ๆ ละ 4,800 
บาท (โรงยิม 4,000 ทีน่ั่ง)

     124,000  จ านวน
ผ้าม่านทีจ่ัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา
(ปรับปรุง
แผนพัฒนา
สามปี 2558
 - 2560) 
เพิม่เติม / 
เปล่ียนแปลง
 ฉบับที ่3 
คร้ังที ่2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่4

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 ผ.01 
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    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 ผ.01 

ผ้าม่าน ขนาดกว้าง 3.80 ม. สูง 
2.20 ม. 31 ช่อง ๆ ละ 8,500 
บาท (อาคารสนามฟุตบอล)

     263,500  จ านวน
ผ้าม่านทีจ่ัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา
(ปรับปรุง
แผนพัฒนา
สามปี 2558
 - 2560) 
เพิม่เติม / 
เปล่ียนแปลง
 ฉบับที ่3 
คร้ังที ่2

งบประมาณเทศบาล 387,500     

12
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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 งานดันท่อประปาลอด
ถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 117 ตอน กม.
 1+920

เพือ่แก้ไขปัญหา
น ้าประปาไม่ไหลบนที่
ราบสูง

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

500,000 จ้านวนความ
ยาวท่อประปา

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค 
บริโภค อย่างทัว่ถึง
และเพียงพอ

ส้านักการ
ประปา
(ปรับปรุง
แผนพัฒนา
สามปี 2558
 - 2560) 
เพิม่เติม / 
เปล่ียนแปลง
 ฉบับที ่2 
ครั งที ่1

งบประมาณเทศบาล 500,000     -           -           

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่4

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 

13


