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

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 งานดันท่อประปาลอด
ถนนทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 117  ที ่กม. 
1+740

เพือ่แก้ไขปัญหา
น ้าประปาไม่ไหลบนที่
ราบสูง

วางท่อ HDPE ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. 
ความยาว 60 เมตร ในท่อปลอก
 HDPE  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
160 มม. ความยาว 42 เมตร

400,000  จ้านวนความ
ยาวของท่อ
ประปา

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค 
บริโภคอย่างทัว่ถึง
และเพียงพอ

ส้านักการ
ประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 

2 งานปรับปรุงเคร่ืองสูบ
น ้าไฟฟ้า พร้อมแพ
เคร่ืองสูบน ้าแรงต้่า 
ขนาด 1,000  ลบ.ม./
ชม. โรงสูบน ้าแรงต้่า 2 
 จ้านวน 1 งาน

เพือ่ให้น ้าประปาทีผ่ลิต
ได้มาตรฐาน

 - งานรื อถอนเคร่ืองสูบน ้าดีเซล
สูบน ้าแรงต้่า 1 งาน
 - จัดหาและท้าการติดตั งแพสูบ
น ้าแรงต้่า ขนาด 12.0x16.0 ฟุต
 จ้านวน 1 งาน
 - จัดหาและติดตั งเคร่ืองสูบน ้า
แรงต้่า ส่งน ้าได้ 1,000 ลบ.ม./
ชม. จ้านวน 1 ชุด
 - จัดหาและติดตั งท่อทางดูด
ทางส่ง จ้านวน 1 ชุด
 - สายเมนไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม
ไฟฟ้า 1 ชุด

1,990,000  คุณภาพ
น ้าประปามี
มาตรฐาน

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค 
บริโภคอย่างทัว่ถึง
และเพียงพอ

ส้านักการ
ประปา

3 งานปรับปรุงระบบเครน
พร้อมตู้ควบคุมโรงสูบ
น ้าแรงต้่าโรงที ่2

เพือ่ให้น ้าประปาทีผ่ลิต
ได้มาตรฐาน

 - งานรื อถอน 1 งาน
 - จัดหาและติดตั งรอกไฟฟ้าชุด
ใหม่ ขนาด 2 ตัน จ้านวน 1 ชุด
 - ติดตั งตู้ควบคุมรอกไฟฟ้าและ
สายเมนไฟฟ้า จ้านวน 1 ชุด

142,000  คุณภาพ
น ้าประปามี
มาตรฐาน

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค 
บริโภคอย่างทัว่ถึง
และเพียงพอ

ส้านักการ
ประปา
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 

4 งานปรับปรุงท่อทางดูด
เคร่ืองสูบน ้าแรงต้่า
เคร่ืองที ่4 โรงสูบน ้า
แรงต้่า 2

เพือ่ให้น ้าประปาทีผ่ลิต
ได้มาตรฐาน

 - งานรื อถอนท่อทางดูดเคร่ือง
สูบน ้าแรงต้่า เคร่ืองที ่4 จ้านวน 
 1 งาน
 - ปรับปรุงโครงเหล็กรับท่อทาง
ดูดพร้อมตอม่อ จ้านวน 1 งาน
- ติดตั งท่อทางดูดและอุปกรณ์ 
จ้านวน 1 งาน

1,200,000  คุณภาพ
น ้าประปามี
มาตรฐาน

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค 
บริโภคอย่างทัว่ถึง
และเพียงพอ

ส้านักการ
ประปา

5 งานปรับปรุงอาคารโรง
สูบน ้า โรงกรองน ้า ,
ห้องน ้า

เพือ่ให้มีสภาพพร้อมใช้
งาน

 - งานปรับปรุงอาคารห้องเก็บ
พัสดุ
 - งานปรับปรุงหลังคา ,ฝ้า ,
เพดาน

1,000,000  จ้านวนห้อง
และหลังคาที่
ปรับปรุง

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ส้านักการ
ประปา

งบประมาณเทศบาล 4,732,000   -           -           
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างมลูค่าเพ่ิมทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรทีส่มดลุ
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างมลูค่าเพ่ิมทางการเกษตร
4. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนากายภาพเมอืง
    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้้า ระบบป้องกันน้้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างท่อระบายน ้า
ถนนรอบเกาะญวน

เพือ่ให้มีระบบระบาย
น ้าทีดี่

ก่อสร้างท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ความยาว 2,495 
เมตร

11,850,000  จ้านวนความ
ยาวท่อระบาย
น ้า

ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านักการช่าง

งบประมาณเทศบาล 11,850,000 -           -           

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่8 การสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี
6. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดหาครุภัณฑ์ส านัก
ปลัดเทศบาล

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบิล้แค๊ป เกียร์อัตโนมัติ 
จ านวน 1 คัน

940,000  จ านวน
รถบรรทุก 
(ดีเซล) ทีจ่ัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 จัดหาครุภัณฑ์ส านักการ
ช่าง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียวพอแก่การ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองกรองน้ า จ านวน 3 เคร่ือง        36,000 จ านวนเคร่ือง
กรองน้ าทีจ่ัดซ้ือ

มีอุปกรณ์เพือ่การ
ปรับปรุงรสชาติ 
กล่ิน และความใส
สะอาดของน้ าทีม่ี
ประโยชน์ต่อ
สุขภาพ

ส านักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 
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    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 

ติดต้ังระบบเกียร์ฝาก รถเครน
เอนกประสงค์ ทะเบียน 81-8858

       55,000 จ านวนระบบ
เกียร์ทีติ่ดต้ัง

เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพใน
การท างานของเครน

ส านักการช่าง

ติดต้ังเคร่ืองยนต์แบบ 4 สูบ รถ
วินลอกท่อ เบอร์ 4

     100,000 จ านวน
เคร่ืองยนต์ที่
ติดต้ัง

เพือ่เพิม่ก าลังใน
การปฏิบัติงาน
ลอกท่อระบายน้ า

ส านักการช่าง

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวนขนาดไม่ต่ ากว่า 
36,000 บีทียู จ านวน 6 เคร่ือง

     264,000 จ านวนเคร่ือง
ปรับอากาศ
ทีจ่ัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านักการช่าง

3 ก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชนพระบาง
มงคล

เพือ่กั้นแนวขอบเขต
พืน้ทีข่องราชการ

ก่อสร้างร้ัวความยาว 192 เมตร 
พร้อมประตู จ านวน 2 บาน

925,000  จ านวนความ
ยาวของร้ัว

สภาพภูมิทัศน์
บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความเป็น
ระเบียบ สวยงาม 
เป็นทีป่ระทับใจ
ของประชาชนทีม่า
ใช้บริการและเพือ่
เป็นการป้องกัน
การบุกรุกที่
สาธารณะ

ส านัก
การศึกษา

6
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    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 

4 ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.
ศพด.1) (ท.4, ท.8)

เพือ่ให้มีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพียงพอ
ต่อการรองรับเด็กก่อนวัย
เรียน

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (สถ.ศพด.1) (ท.4, ท.8) 
จ านวน 2 หลัง

3,966,000  จ านวนอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทีก่่อสร้าง

ได้อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เพิม่ขึ้น

ส านัก
การศึกษา

5 ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.
ศพด.2) (ท.2, ท.5)

เพือ่ให้มีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพียงพอ
ต่อการรองรับเด็กก่อนวัย
เรียน

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (สถ.ศพด.2) (ท.2, ท.5) 
จ านวน 2 หลัง

4,820,000  จ านวนอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทีก่่อสร้าง

ได้อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เพิม่ขึ้น

ส านัก
การศึกษา

6 จัดหาครุภัณฑ์ส านัก
การศึกษา

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 ตอน 
ชั้นบนกระจกบานเล่ีอน ชั้นล่าง
บานเล่ีอนทึบ จ านวน 3 ชุด

21,000       จ านวนตู้เหล็ก
ทีจ่ัดซ้ือ

ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพิม่ขึ้น

ส านัก
การศึกษา

ผ้าม่าน ขนาดไม่น้อยกว่า 3.80 X
 2.45 ม. จ านวน 4 ช่อง

29,656  จ านวน
ผ้าม่านทีจ่ัดซ้ือ

ส านัก
การศึกษา

ผ้าม่าน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.20 X
 1.20 ม. จ านวน 7 ช่อง

50,196  จ านวน
ผ้าม่านทีจ่ัดซ้ือ

ส านัก
การศึกษา

ผ้าม่าน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.70 X
 3.10 ม. จ านวน 6 ช่อง

6,900  จ านวน
ผ้าม่านทีจ่ัดซ้ือ

ส านัก
การศึกษา

โต๊ะเอนกประสงค์ขาเหล็กพับได้ 
จ านวน 300 ตัว

750,000  จ านวนโต๊ะที่
จัดซ้ือ

ส านัก
การศึกษา
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    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 

7 ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
สุขาในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

เพือ่ไว้ให้บริการฟรี
ส าหรับประชาชนและ
นักท่องเทีย่ว

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา 
ส าหรับชาย-หญิง 2 ห้อง

       89,000  จ านวนห้อง
สุขาทีป่รับปรุง

ประชาชน
ผู้ใช้บริการและ
นักท่องเทีย่วมี
ความพึงพอใจและ
เป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการ

สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

8 ปรับปรุงกั้นห้องกระจก
หน้าห้องน้ าต ารวจและ
ห้องท างานขนส่ง

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

กั้นห้องกระจกหน้าห้องน้ า
ต ารวจและห้องท างานขนส่ง

       45,000  จ านวนห้อง
กระจกทีก่ั้น

เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงาน

สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

9 จัดหาครุภัณฑ์ส านักการ
ประปา

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน

หัวปัม๊สูบน้ าแบบหอยโข่งส่งน้ า
ได้ไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม./ชม. 
จ านวน 1 เคร่ือง

     170,000 จ านวนหัวปัม๊
สูบน้ าทีจ่ัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านักการ
ประปา

เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง ขนาดไม่
ต่ ากว่า 500 ลิตร/ชม. พร้อม
อุปกรณ์ 1 ชุด

       50,000 จ านวนเคร่ือง
ฉีดน้ าแรงดัน
สูงทีจ่ัดซ้ือ

ส านักการ
ประปา

เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง ขนาด 
370 ลิตร/ชม.พร้อมอุปกรณ์ 4 
เคร่ือง

       48,000 จ านวนเคร่ือง
ฉีดน้ าแรงดัน
สูงทีจ่ัดซ้ือ

ส านักการ
ประปา

8



 9

    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA /
 (480Watts) จ านวน 10 เคร่ือง

       31,000 จ านวนเคร่ือง
ส ารองไฟที่
จัดซ้ือ

ส านักการ
ประปา

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 Kva 
(630 Watts) จ านวน 1 เคร่ือง

        6,100 จ านวนเคร่ือง
ส ารองไฟที่
จัดซ้ือ

ส านักการ
ประปา

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน 1 
ชุด

       28,000 จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่
จัดซ้ือ

ส านักการ
ประปา

บันไดสไลด์อลูมิเนียม ขนาดไม่
น้อยกว่า 10 เมตร จ านวน 1 ชุด

       15,000 จ านวนบันได
สไลด์ทีจ่ัดซ้ือ

ส านักการ
ประปา

เคร่ืองเจาะคอนกรีต ขนาดไม่
น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร จ านวน 1
 เคร่ือง

       33,400 จ านวนเคร่ือง
เจาะคอนกรีต
ทีจ่ัดซ้ือ

ส านักการ
ประปา

พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่
น้อยกว่า 18" จ านวน 4 ตัว

        4,000 จ านวนพัดลมที่
จัดซ้ือ

ส านักการ
ประปา

ไฟฉุกเฉิน ขนาดไม่น้อยกว่า 
12V.7 Ah 9 วัตต์ จ านวน 6 ชุด

       15,600 จ านวนไฟ
ฉุกเฉินทีจ่ัดซ้ือ

ส านักการ
ประปา

งบประมาณเทศบาล 12,498,852 -           -           

9
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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

       -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   

   4.2 แนวทำงปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนำแหล่งท่องเทีย่ว พืน้ทีน่ันทนำกำร และ
สวนสำธำรณะ

       -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   

   4.3 แนวทำงปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภำพ กำรขยำยระบบผลิต และจ ำหน่ำย
น้ ำประปำ พร้อมพัฒนำคุณภำพน้ ำประปำ

         5      4,732,000        -                  -          -                 -           5      4,732,000

   4.4 แนวทำงปรับปรุง และเพิม่ประสิทธิภำพระบบระบำยน้ ำ ระบบป้องกันน้ ำท่วม
 / และแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม

         1     11,850,000        -                  -          -                 -           1     11,850,000

รวม         6    16,582,000        -                 -         -                -           6    16,582,000
6) ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
   6.1 แนวทำงส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล        -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   
   6.2 แนวทำงพัฒนำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ        -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   
   6.3 แนวทำงส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรกำรบริหำร ให้มีประสิทธิภำพและได้
มำตรฐำน

         9     12,498,852        -                  -          -                 -           9     12,498,852

รวม 9           12,498,852        -                 -         -                -   9           12,498,852
รวมงบเทศบาล 15      29,080,852   -     -            -     -            15      29,080,852   

ส่วนที ่5  บัญชโีครงการพัฒนา
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1

รวม 3 ปีปี 2561ปี 2560ปี 2559
ยุทธศำสตร์

ผ.03 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่8 การสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี
6. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

26 จัดหาครุภัณฑ์กอง
วิชาการและแผนงาน

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,500 
ซีซี  แบบดับเบิล้แค๊บ จ่านวน 1 
คัน

880,000  จ่านวน
ครุภัณฑ์ ที่
จัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

26 จัดหาครุภัณฑ์กอง
วิชาการและแผนงาน

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,300 
ซีซี  แบบดับเบิล้แค๊บ จ่านวน 1 
คัน

880,000  จ่านวน
ครุภัณฑ์ ที่
จัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ขอ้ความใหมท่ีแ่ก้ไข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แก้ไขแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 
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