


 
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 

 
************************** 

  ด้วยเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการ  ซึ่งผ่านขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด 4 ข้อ 22 

  เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลนครนครสวรรค์จึงขอประกาศใช้   
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของเทศบาล www.nsm.go.th , เฟสบุ๊ค www.facebook.com/nsmsocial และที่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  28    มถิุนายน  พ.ศ.2559 
 
 
 
            (นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ) 
                      นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nsm.go.th/
http://www.facebook.com/nsmsocial
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ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรทีส่มดุล
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

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

1 ติดต้ังสัญญาณไฟเตือนและ
ทาสีตีเส้นจราจร บริเวณแยก
ขา้งศาลอทุธรณ์ภาค 6 (ถนน
ไกรลาศ)

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจรการขนส่งทีดี่

สัญญาณไฟเตือน จ านวน 4 ชุด 
พร้อมงานทาสีตีเส้นจราจร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาล

    200,000 จ านวน
สัญญาณไฟ
เตือนและสี
เส้นจราจร

ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การจราจรการขนส่ง

ส านักการช่าง

งบประมาณเทศบาล 200,000    -          -          

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพ่ิมเติม ฉบบัที ่2

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

1
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ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรทีส่มดุล
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย

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

1 วางท่อเมนประปาเชื่อมต่อ
ระบบผลิตน ้าเกาะยมและ
โกสียต์ามแนวสะพานป้อมหนึ่ง

เพือ่ขยายการผลิต
น ้าประปาให้ประชาชน
ใช้อยา่งทัว่ถงึ

วางท่อเหล็กฉาบสังกะสี ขนาด Ø 
250 มม. ความยาว  540 เมตร 
พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแรงสูง ใน
โรงผลิตน ้าเกาะยมส่งน ้าได้ 250 
ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

 5,970,000 จ้านวนความ
ยาวท่อประปา

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อปุโภค-
บริโภคอยา่งทัว่ถงึ
และเพยีงพอ

ส้านักการประปา

2 ปรับปรุงเคร่ืองสูบน ้าดิบ
แบบเทอร์ไบน์ตัวที ่1 
โรงสูบน ้าแรงต้่า 3

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การผลิตน ้าประปา

จดัหาอะไหล่พร้อมซ่อมแซมเคร่ือง
สูบน ้าแบบเทอร์ไบน์ ตัวที ่1 โรงสูบ
น ้าแรงต้่าที ่3 โดยเปล่ียนเพลา ,บูช
,แหวน,ซ่อมใบพดั, ซ่อมตะแกรงกนั
ขยะ , ปรับปรุงหัวปัม๊เทอร์ไบน์เป็น
หล่อล่ืนด้วยน ้าแทนน ้ามัน 
รายละเอยีดตามขอ้ก้าหนดงานของ
เทศบาล

    195,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อปุโภค-
บริโภคอยา่งทัว่ถงึ
และเพยีงพอ

ส้านักการประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพ่ิมเติม ฉบบัที ่2

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

2
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4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย

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

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

3 ซ่อมใหญ่มอเตอร์ เคร่ืองสูบน ้า
แรงต้่าเคร่ืองที ่2 โรงสูบน ้า 
แรงต้่า 3

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การผลิตน ้าประปา

ท้าความสะอาดชุดขดลวด เปล่ียน
ตลับลูกปืนและอะไหล่ต่าง ๆ ท้าได
นามิคบาลานซ์โรเตอร์ รายละเอยีด
ตามขอ้ก้าหนดงานของเทศบาล

    175,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อปุโภค-
บริโภคอยา่งทัว่ถงึ
และเพยีงพอ

ส้านักการประปา

4 ปรับปรุงเคร่ืองสูบน ้าดิบ
แบบเทอร์ไบน์ตัวที ่2 
โรงสูบแรงต้่าที ่3

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การผลิตน ้าประปา

จดัหาอะไหล่พร้อมซ่อมแซมเคร่ือง
สูบน ้าแบบเทอร์ไบน์ ตัวที ่2 โรงสูบ
น ้าแรงต้่าที ่3 โดยเปล่ียนเพลา ท่อ
คอลัมป์ , หัวปัม๊, ขอ้ต่อเพลา ,บูช,
แหวน,ซ่อมใบพดั ซ่อมตะแกรงกนั
ขยะ , ปรับปรุงหัวปัม๊เทอร์ไบน์เป็น
หล่อล่ืนด้วยน ้าแทนน ้ามัน 
รายละเอยีดตามขอ้ก้าหนดงานของ
เทศบาล

    375,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อปุโภค-
บริโภคอยา่งทัว่ถงึ
และเพยีงพอ

ส้านักการประปา

3
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4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย

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

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

5 ซ่อมใหญ่มอเตอร์เคร่ืองสูบน ้า
แรงต้่า เคร่ืองที ่1 โรงสูบน ้า
แรงต้่า 3

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การผลิตน ้าประปา

ท้าความสะอาดชุดขดลวด เปล่ียน
ตลับลูกปืนชุดบนและล่าง ขดลวด
สปริงชุดยอร์ยและอะไหล่ต่าง ๆ ท้า
ไดนามิคบาลานซ์โรเตอร์ 
รายละเอยีดตามขอ้ก้าหนดงานของ
เทศบาล

    365,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อปุโภค-
บริโภคอยา่งทัว่ถงึ
และเพยีงพอ

ส้านักการประปา

6 ปรับปรุงท่อทางดูด โรงสูบน ้า
แรงต้่า 1

เพือ่ให้โรงสูบน ้าดิบมี
สภาพพร้อมใช้งานและ
เตรียมการขยายก้าลังสูบ
น ้าดิบในอนาคต

วางท่อเหล็กทางดูดเคร่ืองสูบน ้าที ่
1,2,3 และ 4 ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 150-300 มม. 
และท่อส่งน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 400 มม. ลอด
ถนนหลังคันป้องกนัน ้าท่วมและหิน
ทิ งหน้าเขื่อนบริเวณโรงสูบน ้าแรงต้่า
 1 ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

 1,800,000 จ้านวนความ
ยาวท่อทางดูด
และท่อทางส่ง

โรงสูบน ้าแรงต้่า 1
 ยงัคงสามารถดูด
น ้าดิบ ป้อนการ
ผลิตน ้าประปาได้
หลังจากมีการ
กอ่สร้างคันป้องกนั
น ้าท่วมพาดผ่าน

ส้านักการประปา

4
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4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย

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

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

7 ปรับปรุงท่อระบายตะกอนจาก
โรงผลิตน ้าโกสียล์อดถนนหลัง
คันป้องกนัน ้าท่วมลงแม่น ้าปิง

เพือ่ให้ระบบระบาย
ตะกอนมีสภาพพร้อมใช้
งาน

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.00 เมตร พร้อม
บ่อบล็อกน ้าอาคารทิ งน ้าต่อจากท่อ
ระบายเดิม ลอดถนนหลังคัน
ป้องกนัน ้าท่วม ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    300,000 จ้านวนความ
ยาวท่อระบาย
ตะกอน

ระบบระบาย
ตะกอนจากโรง
ผลิตน ้ายงัคงแยก
ออกจากระบบ
รวบรวมน ้าเสีย
ระบายลงสู่แม่น ้า
ได้หลังจากมีการ
กอ่สร้างคันป้องกนั
น ้าท่วมพาดผ่าน

ส้านักการประปา

งบประมาณเทศบาล 9,180,000 -          -          

5
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ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวติทีด่ี มีคุณธรรมน าความรูแ้ละเกิดความผาสุข
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่5 การจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
5. ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน

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

1 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ระบบดิจติอล ภายในสนาม
กฬีากลางจงัหวัดนครสวรรค์

เพือ่เฝ้าระวังป้องกนัการกอ่
อาชชญากรรม กอ่ความไม่สงบ
ภายในสนามกฬีากลางจงัหวัด
นครสวรรค์ และสนับสนุนการ
อ านวยการการรักษาความ
ปลอดภัย

จดัหาและติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
แบบดิจติอล จ านวน 16 
กล้อง พร้อมติดต้ังโครงขา่ย
 เคร่ืองบันทึกภาพและ
อปุกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ

   2,500,000 จ านวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

ประชาชนและผู้มา
ใช้บริการสนามกฬีาฯ
 มีความมั่นใจใน
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพยสิ์น

กองวิชาการ
และแผนงาน

2 จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 ระบบดิจิตอล ภายใน
อุทยานสวรรค์ ระยะที ่2

เพือ่เฝ้าระวัง ป้องกันการก่อ
อาชญากรรม ก่อความไม่
สงบภายในอุทยานสวรรค์

จัดหา และติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
แบบดิจิตอล จ านวน 8 
กล้อง พร้อมติดต้ัง
โครงข่าย และปรับปรุง
เคร่ืองบันทึกภาพ และ
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ

 1,300,000 จ านวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

ประชาชนและผู้มา
ใช้บริการภายใน
อุทยานสวรรค์ มี
ความมั่นใจในระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินมากขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน

งบประมาณเทศบาล 3,800,000   -          -          

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพ่ิมเติม ฉบบัที ่2

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่8 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ี
    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

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

1 ปรับปรุงโครงข่าย Network 
โครงการรวมศูนย์

เพือ่ให้สามารถใช้งานระบบ
โครงข่าย Network ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีเส้นทาง
ส ารองใช้งาน  กรณีที่
เส้นทางหลักเสียหายหรือใช้
งานไม่ได้ เพือ่ให้สามารถ
บูรณาการระบบโครงการ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้

ปรับปรุงเส้นทาง 
โครงข่าย Fiber Optic 
และติดต้ังระบบส ารอง
แบบใช้สายหรือไร้สาย 
บนโครงข่าย Network 
เดิม ไม่น้อยกว่า 8 
เส้นทาง พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณ
โครงข่ายให้สามารถใช้กับ
ระบบโครงข่ายเดิมได้

 4,600,000 จ านวนระบบ
โครงขา่ยที่
ปรับปรุง

ระบบโครงข่าย 
Network โครงการ
รวมศูนย์สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพร้อม
มีระบบส ารอง
ส าหรับใช้งานกรณี
เส้นทางหลักมี
ปัญหาหรือใช้งาน
ไม่ได้

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณเทศบาล 4,600,000   -         -          

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพ่ิมเติม ฉบบัที ่2

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01
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ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่8 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ี
    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

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

1 จดัหาครุภัณฑ์ส านัก
ปลัดเทศบาล

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดฝังฝ้าเพดาน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 34,000 
บีทีย ูพร้อมติดต้ัง จ านวน 
2 เคร่ือง

    196,000 จ านวน
รายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพยีงพอแก่
การปฏิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง 
ขนาด 32 ช่อง

     80,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

ตู้เหล็กเกบ็เอกสารชนิด
บานเล่ือนกระจก  จ านวน 
1 ตู้

       4,500 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

เต็นท์ ขนาด 3x3 จ านวน 6
 หลัง

     18,000 งานท่องเทีย่ว

เต็นท์ ขนาด 2x2 จ านวน 
50 หลัง

    110,000 งานท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพ่ิมเติม ฉบบัที ่2

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01
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6. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ี
    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

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

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

เคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 60,000 บีทีย ู
พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 
เคร่ือง

    170,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

ป้ายบอกทางไปสถานธนา
นุบาล 1  จ านวน 3 ป้าย

     60,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 ปรับปรุงห้องท างานและห้อง
เกบ็เอกสารของส านักการคลัง

เพือ่ปรับปรุงห้องท างานและ
ห้องเกบ็เอกสารให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ปรับปรุงห้องท างานและ
ห้องเกบ็เอกสารของส านัก
การคลัง จ านวน 2 ห้อง

     80,000 จ านวนห้องที่
ปรับปรุง

มีห้องปฏิบัติงาน
และห้องเกบ็เอกสาร
ของส านักการคลัง

ส านักการคลัง

3 จดัหาครุภัณฑ์ส านักการคลัง เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพยีงพอต่อการปฏิบัติงาน

1.เคร่ืองท าน้ าเยน็ ขนาด 1
 กอ๊ก จ านวน 1 เคร่ือง

       5,000 จ านวน
รายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพยีงพอ
การปฏิบัติงาน

ส านักการคลัง

2.เคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทีย ู
รวมค่าติดต้ัง มีระบบฟอก
อากาศ จ านวน 1 เคร่ือง

     33,000 ส านักการคลัง

9



 10

6. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ี
    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

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

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

3.โต๊ะท างานพร้อมอี้ 
จ านวน 2 ชุด

     30,000 งานพสัดุ
งานแผนทีภ่าษี

4 จดัหาครุภัณฑ์ส านักการช่าง เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพยีงพอต่อการปฏิบัติงาน

1.ตู้บานเล่ือนกระจก ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 5 ฟตุ จ านวน 1 ตู้

       4,000 จ านวน
รายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพยีงพอ
การปฏิบัติงาน

ส านักการช่าง

2.เกา้อี้ส านักงาน จ านวน 1
 ตัว

       5,300 ส านักการช่าง

3.ชั้นวางของอเนกประสงค์
 จ านวน 1 ตู้

       1,300 ส านักการช่าง

4.ตู้เกบ็เอกสาร 2 บานเปิด
 จ านวน 1 ตู้

       2,300 ส านักการช่าง

5.เคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 60,000 บีทีย ู
จ านวน 1 เคร่ือง

     82,000 ส านักการช่าง

6.โต๊ะคอมพวิเตอร์ จ านวน
 1 ตัว

       3,500 ส านักการช่าง

7.เต้นฑ์ผ้าใบทรงจั่ว 
จ านวน 15 หลัง

    450,000 ส านักการช่าง
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6. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ี
    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

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

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

5 จดัหาครุภัณพส์ านักการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพยีงพอต่อการปฏิบัติงาน

1.พดัลมระบายอากาศ 
ขนาด 10 นิ้ว จ านวน 1 
เคร่ือง

       1,200 จ านวน
รายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพยีงพอ
การปฏิบัติงาน

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

2.พดัลมระบายอากาศ 
ขนาด 12 นิ้ว จ านวน 2 
เคร่ือง

       3,000 ส านักการ
สาธารณสุขฯ

6 จดัหาครุภัณฑ์ส านักการศึกษา เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพยีงพอต่อการปฏิบัติงาน

1.ตู้ตอนเดียว ชนิดไม้ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
200x50x85 ซม. จ านวน 1
 หลัง

     40,000 จ านวน
รายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพยีงพอ
การปฏิบัติงาน

ส านักการศึกษา

2.ตู้ตอนเดียว ชนิดไม้ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
610x60x85 ซม. จ านวน 1
 หลัง

     70,000 ส านักการศึกษา

3.โพเด้ียม ขนาดไม่น้อย
กว่า 40x60x113 ซม. 
จ านวน 2 ตัว

     13,800 ส านักการศึกษา

4.ผ้าม่านขนาดไม่น้อยกว่า
 1.50x 2.50 ม. จ านวน 14
 ช่อง

     52,000 ส านักการศึกษา

11



 12

6. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ี
    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

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

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

5.ผ้าม่านขนาดไม่น้อยกว่า
 1.70x 1.90 ม. จ านวน 1 
ช่อง

       8,500 ส านักการศึกษา

6.เคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
 60,000 บีทีย ูจ านวน  1  
เคร่ือง (ราคานอกมาตรฐาน)

     85,000 ส านักการศึกษา

7.พดัลมไอน้ า จ านวน 4 
เคร่ือง

     66,000 ส านักการศึกษา

8.ลูกแกว้แสดงภาพดิจติอล
 ขนาดเส้นรอบวงไม่น้อย
กว่า 60 ซม. จ านวน 1 ลูก

     45,000 ส านักการศึกษา

9.เกา้อี้รับรอง จ านวน 500
 ตัว

    475,000 ส านักการศึกษา

10.ลู่วิง่ไฟฟา้ จ านวน 1 
เคร่ือง

     42,000 ส านักการศึกษา

11.เกา้อี้พลาสติกชนิดแขง็ 
จ านวน 1500 ตัว

    480,000 ส านักการศึกษา
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6. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ี
    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

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

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

7 ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส านัก
การประปา

เพือ่พฒันาอาคารสถานทีใ่ห้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ปรับปรุงห้องส านักการ
ประปาและกั้นห้อง
ปฏิบัติงานส่วน
บริหารธุรกจิประปา พืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    300,000 พืน้ทีท่ีป่รับปรุง ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้รับความพงึพอใจ 
เจา้หน้าทีส่ามารถ
ปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการประปา

8 จดัหาครุภัณฑ์ส านักการประปา เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพยีงพอต่อการปฏิบัติงาน

1.หัวเจาะคอนกรีต
กระแทกระบบไฮโดรลิก 
พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 
เคร่ือง ตามขอ้ก าหนดของ
เทศบาล

    445,500 จ านวน
รายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพยีงพอ
การปฏิบัติงาน

ส านักการประปา

2.เคร่ืองพมิพใ์บเสร็จรับเงิน
 24 เขม็พมิพแ์คร่ยาว 136
 คอลัมน์ ความเร็วพมิพ ์
480 ตัวอกัษรต่อวินาที 
จ านวน 1 เคร่ือง

     36,500 ส านักการประปา
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6. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ี
    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

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

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

3.เคร่ืองพมิพใ์บเสร็จรับเงิน
 24 เขม็พมิพ ์80 คอลัมภ์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

       8,000 ส านักการประปา

4.เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ 
ชนิด LED สี แบบ 
Network จ านวน 1เคร่ือง

     17,000 ส านักการประปา

5.ชุดเคร่ืองเชื่อม HDPE 
ขนาด 63-160 มม. ระบบ
ไฮโดรลิก จ านวน 1 เคร่ือง

    170,000 ส านักการประปา

งบประมาณเทศบาล 3,693,400 -          -          
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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) ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
   4.1 แนวทำงพฒันำระบบคมนำคม กำรจรำจรและขนส่ง ติดต้ังระบบไฟฟำ้
สำธำรณะ

           1             200,000          -                  -             -               -            1             200,000

   4.2 แนวทำงปรับปรุงภูมิทัศน์พฒันำแหล่งท่องเทีย่ว พืน้ทีน่ันทนำกำร และ
สวนสำธำรณะ

   4.3 แนวทำงปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภำพ กำรขยำยระบบผลิต และจ ำหน่ำย
น้ ำประปำ พร้อมพฒันำคุณภำพน้ ำประปำ

           7          9,180,000          -                  -             -               -            7          9,180,000

   4.4 แนวทำงปรับปรุง และเพิม่ประสิทธิภำพระบบระบำยน้ ำ ระบบป้องกนัน้ ำท่วม
 / และแกไ้ขปัญหำน้ ำท่วม

รวม           8         9,380,000          -                 -             -              -            8         9,380,000

5) ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
   5.1 แนวทำงส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค  สิทธิ เสรีภำพ ของประชำชน
 และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพฒันำท้องถิ่น

   5.2 แนวทำงพฒันำระบบกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัยกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย ควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น

           2          3,800,000          -                  -             -               -            2          3,800,000

รวม           2         3,800,000          -                 -             -              -            2         3,800,000

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่2

ยทุธศำสตร์
รวม 3 ปีปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่2

ยทุธศำสตร์
รวม 3 ปีปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

6) ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ี
   6.1 แนวทำงส่งเสริมกำรบริหำรจดักำรตำมหลักธรรมำภิบำล          -                      -            -                  -             -               -           -                      -   
   6.2 แนวทำงพฒันำระบบเทคโนโลยแีละสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ            1          4,600,000          -                  -             -               -            1          4,600,000
   6.3 แนวทำงส่งเสริมและพฒันำทรัพยำกรกำรบริหำร ให้มีประสิทธิภำพและได้
มำตรฐำน

           8          3,693,400          -                  -             -               -            8          3,693,400

รวม 9          8,293,400        -       -             -        -          9         8,293,400        
รวมทัง้สิ้น 19         21,473,400       -       -             -        -          19       21,473,400       
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