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ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรทีส่มดุล
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 อดุหนุนขยายเขตไฟฟา้และ
ติดต้ังโคมไฟถนนจากถนนผัง
เมืองถงึบริเวณพืน้ทีก่อ่สร้าง
อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้้า
เจา้พระยา

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและขนส่ง 
และให้มีไฟฟา้ใช้บริเวณ
อาคารสัญลักษณ์ต้น
แม่น้้าเจา้พระยา

ปักเสาพาดสายพร้อมขยายไฟฟา้
พร้อมติดต้ังโคมไฟถนน ความยาว
ประมาณ 800 เมตร

 3,000,000 จ้านวนความ
ยาวปักเสา
พาดสายไฟฟา้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและ
บริเวณพืน้ทีอ่าคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้้า
เจา้พระยามีไฟฟา้ใช้

ส้านักการช่าง

งบประมาณเทศบาล 3,000,000 -          -          

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่2

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

1
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ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอยา่งยั่งยนื
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอยา่งยั่งยนื
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน ้า ระบบปอ้งกันน ้าท่วม / และแก้ไขปญัหาน ้าท่วม

เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างระบบสูบน ้าชุมชนวัด
พรหมจริยาวาสตรงขา้ม
ส้านักงานธนารักษ์พื นที่
นครสวรรค์

เพือ่ระบายน ้าภายใน
ชุมชนวัดพรหมจริยาวาส

บ่อ ค.ส.ล. พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้า
แบบจุ่มขนาด 2.2 กโิลวัตต์ จ้านวน
 2 ชุด พร้อมระบบควบคุมและท่อ
ส่งน ้า PVC เส้นผ่าศูนยก์ลาง 8 นิ ว 
ยาวประมาณ 50 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

    600,000 จ้านวนบ่อสูบ
และความยาว
ท่อระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่
ในพื นทีไ่ม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการช่าง

งบประมาณเทศบาล 600,000    -          -          

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่2

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

2
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ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่8 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ี
    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จดัหาอากาศยานไร้คนขบั 
(DRONE) พร้อมอปุกรณ์

เพือ่ใช้ในการจดัท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ และใช้
ตรวจสอบเหตุภัยพบิัติต่างๆ

จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 โดรนพร้อมใบพดัส ารอง 
อปุกรณ์ชุดวิทยบุังคับ ชุด
ชาร์จไฟ แบตเตอร์ร่ี การ์ด
บันทึกขอ้มูล กล้องถา่ย 
และเคร่ืองคอมพวิเตอร์
ส าหรับตัดต่อภาพพร้อม
อปุกรณ์

     120,000 จ านวนโดรนที่
จดัหา

การประชาสัมพนัธ์
งานเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ

กองวิชาการ
และแผนงาน

2 จดัซ้ือระบบบริหารขอ้มูลกลาง 
(SMART CITY)

เพือ่สนับสนุนการบริหารการ
จดัเกบ็ภาษี และการติดตาม
การใช้งบประมาณ

พฒันาระบบขอ้มูลกลาง 
ระบบสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร์ จ านวน 1 ชุด

   2,000,000 จ านวนระบบ
สารสนเทศที่
ได้รับการพฒันา

การบริหารงาน
เทศบาลเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

กองวิชาการ
และแผนงาน

3 กอ่สร้างอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส

เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน
เพยีงพอต่อจ านวนนักเรียนที่
เพิม่ขึ้น

กอ่สร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก
 (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) 
จ านวน 1 หลัง

   6,500,000 จ านนวน
อาคารที่
กอ่สร้าง

โรงเรียนมีสถานที่
เพยีงพอเพือ่รองรับ
จ านวนนักเรียนที่
เพิม่มากขึ้น

ท.3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่2

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

(เงินอุดหนุน)
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6. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ี
    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

4 กอ่สร้างอาคารเรียนโรงเรียน
วัดวรนาถบรรพต

เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน
เพยีงพอต่อจ านวนนักเรียนที่
เพิม่ขึ้น

กอ่สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น
 12 ห้องเรียน ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

 11,600,000 จ านวนอาคาร
เรียนทีก่อ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพยีงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ท.4

5 กอ่สร้างห้องส้วมขนาด 10 ที่
นั่ง โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรี
นาคพรต

เพือ่ให้นักเรียนมีห้องน้ าทีถ่กู
สุขลักษณะเพยีงพอ

กอ่สร้างอาคารส้วม (แบบ
แปลนมาตรฐาน สน.ศท. 
ส.10) จ านวน 1 หลัง

     846,400 จ านนวน
อาคารที่
กอ่สร้าง

มีห้องส้วมทีถ่กู
สุขลักษณะและ
ปลอดภัยต่อนักเรียน

ท.6

6 จดัหาครุภัณฑ์ส านักการช่าง เพือ่ปรับปรุงหอนาฬิกาบริเวณ
ตรงขา้มห้างบิก๊ซีนครสวรรค์

นาฬิกา พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 แห่ง

     500,000 จ านวนนาฬิกา
ทีจ่ดัหา

หอนาฬิกาได้รับการ
ปรับปรุงพร้อมใช้งาน

ส านักการช่าง

งบประมาณเทศบาล 21,566,400 -          -          

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)
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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          3,000,000          1          3,000,000

   4.2 แนวทำงปรับปรุงภูมิทัศน์พฒันำแหล่งท่องเทีย่ว พืน้ทีน่ันทนำกำร และ
สวนสำธำรณะ

   4.3 แนวทำงปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภำพ กำรขยำยระบบผลิต และจ ำหน่ำย
น้ ำประปำ พร้อมพฒันำคุณภำพน้ ำประปำ

   4.4 แนวทำงปรับปรุง และเพิม่ประสิทธิภำพระบบระบำยน้ ำ ระบบป้องกนัน้ ำท่วม
 / และแกไ้ขปัญหำน้ ำท่วม

           1             600,000          1             600,000

รวม           2         3,600,000          -                 -             -              -            2         3,600,000
6) ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ี
   6.1 แนวทำงส่งเสริมกำรบริหำรจดักำรตำมหลักธรรมำภิบำล                    -   
   6.2 แนวทำงพฒันำระบบเทคโนโลยแีละสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ                    -   
   6.3 แนวทำงส่งเสริมและพฒันำทรัพยำกรกำรบริหำร ให้มีประสิทธิภำพและได้
มำตรฐำน

           6         21,566,400          6         21,566,400

รวม 6          21,566,400       -       -             -        -          6         21,566,400       
รวมทัง้สิ้น 8          25,166,400       -       -             -        -          8         25,166,400       

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่2

ยุทธศำสตร์

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม 3 ปี

5


	ปก.jpg
	ประกาศ.jpg
	4.1.pdf
	4.4.pdf
	6.3.pdf
	สรุป.pdf

