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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การพัฒนาคนให้มคุีณภาพชวีิตทีด่มีคุีณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสุก
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
1. ยุทธศาสตร์ดา้นการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    1.1 แนวทางส่งเสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มพีฤตกิรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีิตทีด่ขีึ้น
เป้าหมาย

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

1 สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุติด
บา้นติดเตียงในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์
ปงีบประมาณ พ.ศ.2560

1.เพื่อใหผู้้สูงอายุกลุ่มติด
บา้นติดเตียง เข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพ
2.เพื่อใหผู้้สูงอายุติดบา้นติด
เตียงได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพอนามัยตามความ
จ าเปน็และเหมาะสมในแต่
ละราย

ผู้สูงอายุติดบา้น ติดเตียง จ านวน 300
 คน

 3,000,000
(สปสช.)

1.ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการ
สามารถเข้าถึง
ระบบบริการ
สุขภาพได้
มากกวา่ร้อยละ 
60
2.ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลตาม
แผนการดูแล
รายบคุคลมี
ระดับคะแนน 
Activity Daily 
Living (ADL) ดีขึ้น

1.การจัดต้ังศูนย์
พฒันาคุณภาพชีวติ
ไปด้วยความ
เรียบร้อยและเปน็
แกนหลักในการดูแล
สุขภาวะแก่ผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบา้น ติดเตียง
2.ผู้สูงอายุติดบา้น ติด
เตียงได้รับการบริการ
ด้านสาธารณสุขจน
เกิดผลดีต่อสุขภาพ
อนามัยโดยรวม

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

1
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    1.1 แนวทางส่งเสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มพีฤตกิรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม
และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีิตทีด่ขีึ้น

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

3.ใหผู้้สูงอายุติดบา้นติด
เตียงได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
4.เพื่อปอ้งกันภาวะและลด
ภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พงึ
ประสงค์
5.ส่งเสริมภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
 คิดค้นนวตักรรมเพื่อการ
ดูแลผู้สูงอายุติดบา้น ติดเตียง
6.ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชน ชุมชน
และครอบครัวในการดูแล
ผู้สูงอายุ

 3.ผู้สูงอายุ ติด
เตียงปลอดภยั
จากการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่
ไม่พงึประสงค์ 
(แผลกดทบั)ร้อย
ละ 60
4.มีนวตักรรม
สุขภาพในการ
ดูแลผู้สูงอายุติด
บา้น ติดเตียง

3.ผู้สูงอายุติดบา้น ติด
เตียงมีสุขภาพกาย ใจ
 และมีคุณภาพชีวติดี
ขึ้น
4.เครือข่ายด้าน
สุขภาพ ชุมชน
ครอบครัว องค์กร
เอกชน มีส่วนร่วมใน
การสร้างสุขภาวะแก่
ผู้สูงอายุ

2 งดเหล้าเข้าพรรษา (น า
ร่องโดยเจ้าหน้าที่
เทศบาลต่อยอดถึง
ระดับชุมชนในเขต
รับผิดชอบ)

เพือ่ให้เยาวชนและ
ประชาชนลดพฤติกรรม
ติดเหล้าหรือเลิกด่ืม

 เจ้าหน้าทีใ่นส านักงานเทศบาล
และประชาชนในชุมชนทีส่มัครใจ

20,000 
(สปสช)

เจ้าหน้าที/่
ประชาชนใน
ชุมชนลด
พฤติกรรมติด
เหล้า

ลด/เลิกพฤติกรรม
ติดเหล้าลดลง

ส านักการ
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม
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3

    1.1 แนวทางส่งเสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มพีฤตกิรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม
และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีิตทีด่ขีึ้น

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

3 ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ลด/ละ/เลิกยาสูบของ
เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลและ
ต่อยอดถึงระดับชุมชนใน
เขตรับผิดชอบ

เพือ่ให้เยาวชนน าร่อง
และประชาชนใน
หน่วยงานในชุมชนมี
พฤติกรรมลด/ละเลิก
ยาสูบ

เจ้าหน้าทีใ่นส านักงานเทศบาล
และประชาชนในชุมชนทีส่มัครใจ

10,000 
(สปสช)

 เจ้าหน้าที่
เทศบาลและ
ประชาชนใน
ชุมชนลด/ละ
เลิกพฤติกรรม
ติดยาสูบ

เจ้าหน้าทีแ่ละ
ประชาชนลด/ละ/
เลิกพฤติกรรมติด
ยาสูบ

ส านักการ
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

3



4

    1.1 แนวทางส่งเสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มพีฤตกิรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม
และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีิตทีด่ขีึ้น

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

4 ป้องกันและเฝ้าระวัง
การติดยาเสพติดใน
สถานศึกษา (น าร่องโดย
โรงเรียนเทศบาลวัด
สุคตวราราม (ท.7) ต่อ
ยอดไปสู่โรงเรียนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

 - เพือ่เสริมสร้างความรู้
 ความเข้าใจสร้างความ
ตระหนักถึงปัญหายา
เสพติด
- ส่งเสริมสนับสนุนให้
โรงเรียนมีบทบาทและมี
ส่วนช่วยในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดโดยให้โรงเรียนเป็น
แกนน าในการจัดต้ัง
ชมรมTO BE NUMBER
 ONEและให้พ่อแม่
ผู้ปกครองมีบทบาทและ
มีส่วนร่วม

 - นักเรียน/ผู้น านักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดสุคตวราราม(ท.7)

20,000 
(สปสช)

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ มี
ความตระหนัก
ถึงผลเสียของ
การติดยาเสพ
ติดทีม่ีผลต่อ
ตนเอง
ครอบครัวและ
สังคม

 นักเรียน/ผู้น า
นักเรียนของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดสุคตวราราม 
(ท.7) มีความ
ตระหนักและไม่ยุ่ง
เกี่ยวยาเสพติด

ส านักการ
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

งบประมาณเทศบาล 3,050,000   -           -           
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การพัฒนาคนให้มคุีณภาพชวีิตทีด่มีคุีณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสุก
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
2. ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีิต

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

1 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLIT

เพือ่พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
และพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ทีห่ลากหลายเพือ่
การสร้างสรรค์ให้ท้องถิ่น
เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
คุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
ร.ร.ท.1 - ท.8

771,200
อดุหนนุเฉพาะกจิ

 ครูและ
นักเรียนทัง้ 8 
โรงเรียน ได้รับ
การพัฒนา
คุณภาพด้านส่ือ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
DLIT

สามารถน าความรู้
ทีไ่ด้รับประยุกต์ใช้
ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน

ส านัก
การศึกษา

งบประมาณเทศบาล 771,200     -           -           

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

5



6

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

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

1 ก่อสร้างผิวจราจร คสล.
 พร้อมท่อระบายน ้า
แยกถนนพหลโยธิน
ข้างหจก.นครสวรรค์ทีดี
เคร่ืองด่ืม ถึงบ้านเลขที ่
60/4

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่งและป้องกัน
น ้าท่วมขัง

ผิวจราจร คสล.  หนา 0.15 
เมตร กว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร 
พื นทีร่วมไม่น้อยกว่า 2,037 
ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน ้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร 
ยาวประมาณ 350 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

   4,380,000 จ้านวนความ
ยาวผิวจราจร 
คสล.พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัย
ในพื นทีม่ีการ
คมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

6
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    4.1 แนวทางปรับปรุงพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ตดิตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

2 ก่อสร้างผิวจราจร คสล.
 พร้อมท่อระบายน ้า
แยกถนนพหลโยธินข้าง
บ้านเลขที ่124/4 เอ็น
เนอร์จีรีฟอร์ม ถึงข้าง
บ้านเลขที ่60/7

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่งและป้องกัน
น ้าท่วมขัง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
 กว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร พื นทีร่วม
ไม่น้อยกว่า 1,445 ตารางเมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร 
ยาวประมาณ 300 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

   3,560,000 จ้านวนความ
ยาวผิวจราจร 
ค.ส.ล.พร้อม
ท่อระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัย
ในพื นทีม่ีการ
คมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

3 ก่อสร้างท่อระบายน ้า
พร้อมบ่อพักถนน
พหลโยธินบริเวณหน้า 
หจก.นครสวรรค์ทีดี
เคร่ืองด่ืม ถึงบริเวณ
ศูนย์บริการครบวงจร
แก๊สน ้ามัน เอ็นเนอร์จีรี
ฟอร์ม

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่งและป้องกัน
น ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า พร้อมบ่อพัก
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร 
ยาวประมาณ 220 เมตร  ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

   2,600,000 จ้านวนความ
ยาวท่อระบาย
น ้าพร้อมบ่อพัก

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัย
ในพื นทีม่ีการ
คมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

7



8

    4.1 แนวทางปรับปรุงพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ตดิตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

4 ก่อสร้างผิวจราจร คสล.
 พร้อมท่อระบายน ้า 
ซอยสวรรค์วิถี 8

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่งและป้องกัน
น ้าท่วมขัง

ผิวจราจร คสล.  หนา 0.15 
เมตร กว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 
พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 884 ตาราง
เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ยาวประมาณ 180 เมตร  ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

   1,400,000 จ้านวนผิว
จราจรพร้อม
ท่อระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัย
ในพื นทีม่ีการ
คมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

5 ก่อสร้างผิวจราจร คสล.
 พร้อมท่อระบายน ้า 
ซอยสวรรค์วิถี 10

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่งและป้องกัน
น ้าท่วมขัง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
 กว้างเฉล่ีย 3.50 เมตร พื นทีไ่ม่
รวมไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร
 พร้อมท่อระบายน ้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ยาวประมาณ 135 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

     940,000 จ้านวนผิว
จราจรพร้อม
ท่อระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัย
ในพื นทีม่ีการ
คมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

8



9

    4.1 แนวทางปรับปรุงพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ตดิตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

6 ก่อสร้างผิวจราจร คสล.
 ถนนริมน ้าใต้สะพาน  
เดชาติวงศ์

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 
พื นที่รวมไม่น้อยกวา่ 1,196 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

800,000 จ้านวนพื นที่
ผิวจราจร

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัย
ในพื นทีม่ีการ
คมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว

ส้านักการช่าง

7 จัดหาทีดิ่นเวนคืนหรือ
จ่ายค่าชดเชยกรรมสิทธิ์
ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 
ตามแนวก่อสร้างระบบ
ป้องกันน ้าท่วมเขื่อน
ป้องกันตล่ิง ถนน
สะพานและส่ิงก่อสร้าง
ในเขตเทศบาล

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง
และป้องกันน ้าท่วม

ด้าเนินการจัดซื อและจ่ายค่า
ทดแทนกรรมสิทธิท์ีดิ่นส่วนปลูก
สร้างตามโครงการเทศบาลหรือ
โครงการทีเ่ทศบาลร้องขอให้
หน่วยงานอื่นด้าเนินการ

   5,000,000 จ้านวนพื นที่
ด้าเนินการ

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัย
ในพื นทีม่ีการ
คมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว

ส้านักการช่าง

9



10

    4.1 แนวทางปรับปรุงพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ตดิตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

8 ก่อสร้างระบบระบาย
น ้าพื นทีห่ลังศูนย์บริการ
มิตซูบิชิ ถนนพหลโยธิน

เพือ่แก้ปัญหาน ้าท่วมขัง
พื นทีห่มู่บ้านดารารัตน,์ 
ศรีมาย, เอื ออาทร ซอย
ระหว่างเขตเทศบาลฯ 
และอบต.วัดไทรย์

ขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์
,วางอุโมงค์ระบายน ้ารูปเหล่ียม 
ขนาด 1.20x1.50 เมตร ยาว 
113  เมตร และวางท่อระบายน ้า
 ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.50  เมตร ตามแนวถนน
พหลโยธินตั งแต่ปลายคลอง
สาธารณะถึงคลองโพธิ ์ยาว  93 
เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

   4,800,000 ความยาว
ระบบระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัย
ในพื นทีม่ีการ
คมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

9 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อม
ท่อระบายน ้าชุมชนฟ้า
ใหม่

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง
และป้องกันน ้าท่วมขัง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
 กว้าง 4 เมตร พื นทีร่วมไม่น้อย
กว่า 1,829 ตารางเมตร พร้อม
ท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ยาวประมาณ 473 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

   3,270,000 จ้านวนผิว
จราจรพร้อม
ท่อระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัย
ในพื นทีม่ีการ
คมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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11

    4.1 แนวทางปรับปรุงพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ตดิตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

10 อุดหนุนขยายเขตระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ
 บริเวณชุมชนบางปรอง

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
การจราจร การขนส่ง

ปักเสาพาดสายระยะทาง 800 
เมตร ติดตั งโคมไฟสาธารณะ 
2x36 w (LT) จ้านวน 15 ชุด 
บริเวณชุมชนบางปรอง

     360,000 จ้านวนไฟฟ้า
สาธารณะ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย จาก
เหตุร้ายและ
สะดวกในการสัญจร

ส้านักการช่าง

11 ปรับปรุงถนนมาตุลี
บริเวณส่ีแยกดาวดึงส์

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม

ปรับปรุงลดความกว้างทางเท้า
ขยายผิวจราจร เป็นผิวจราจร 
คสล. หนา 0.20 เมตร พร้อม
ย้ายฝารางระบายน ้า ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

   7,000,000 จ้านวนผิวจราจร ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย จาก
เหตุร้ายและ
สะดวกในการสัญจร

ส้านักการช่าง

12 ปรับปรุงทางเท้าภายใน
เขตเทศบาล

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม

ทางเท้าภายในเขตเทศบาล พื นที่
รวม 1,000 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

   1,000,000 จ้านวนทางเท้า ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย จาก
เหตุร้ายและ
สะดวกในการสัญจร

ส้านักการช่าง
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12

    4.1 แนวทางปรับปรุงพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ตดิตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

13 ปรับปรุงเกาะกลางถนน
ภายในเขตเทศบาล

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม

เกาะกลางถนนภายในเขต
เทศบาล พื นทีร่วม 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

   1,000,000 จ้านวนถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย จาก
เหตุร้ายและ
สะดวกในการสัญจร

ส้านักการช่าง

งบประมาณเทศบาล 36,110,000 -           -           

12
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างมลูค่าเพ่ิมทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรทีส่มดลุ
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างมลูค่าเพ่ิมทางการเกษตร
4. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนากายภาพเมอืง
    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

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

1 ปรับปรุงท่อส่งน ้าดิบ
และจัดหาเคร่ืองสูบน ้า
ไฟฟ้า พร้อมแพเคร่ือง
สูบน ้าดิบขนาด 800 
ลบ.ม./ซม. โรงสูบน ้า
แรงต้่าที ่3

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การผลิตน ้าประปา

1.จัดหาและท้าการติดตั งแพสูบ
น ้าดิบ ขนาด 12x16 ฟุต จ้านวน
 1 ล้า 
2. จัดหาและติดตั งเคร่ืองสูบน ้า
ดิบ (บนแพสูบน ้าดิบ) ชุดใหม่ส่ง
น ้าได้ 800 ลบ.ม./ซม. จ้านวน 1
 ชุด 
3.จัดหาและติดตั งท่อทางดูด,
ทางส่งของเคร่ืองสูบน ้าดิบ ชุด
ใหม่ จ้านวน 1 ชุด
4.สายเมนไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม
ไฟฟ้า 1 ชุด ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

1,990,000  จ้านวนแพสูบ
น ้าติดตั งเคร่ือง
สูบน ้ามอเตอร์
ไฟฟ้า

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้ อุปโภค-
บริโภคอย่างทัว่ถึง
และเพียงพอ

ส้านักการ
ประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

13
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา
เป้าหมาย

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

2 งานซ่อมเคร่ืองสูบน ้าดิบ
ขนาด 1,000 ลบ.ม./ซม.
 เคร่ืองสูบน ้าแรงต้่า
เคร่ืองที ่2 โรงสูบน ้า
แรงต้่าที ่3

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การผลิตน ้าประปา

งานซ่อมเคร่ืองสูบน ้าดิบ ขนาด 
1,000 ลบ.ม./ซม. ประกอบด้วย
งานรื อถอนเคร่ืองสูบน ้า,จัดหา
อะไหล่เคร่ืองสูบน ้าเทอร์ไบน์
พร้อมประกอบจ้านวน 1 งาน 
รายละเอียดตามข้อก้าหนดงาน
ของเทศบาล

460,000  จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้ อุปโภค-
บริโภคอย่างทัว่ถึง
และเพียงพอ

ส้านักการ
ประปา

3 งานซ่อมมอเตอร์เคร่ือง
สูบน ้าดิบขนาด 200 
แรงม้า เคร่ืองสูบน ้าแรง
ต้่าเคร่ืองที ่1 โรงสูบน ้า
แรงต้่าที ่3

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การผลิตน ้าประปา

งานซ่อมเคร่ืองสูบน ้าดิบ ขนาด 
200 แรงม้า ประกอบด้วย งาน
รื อถอนมอเตอร์, ถอดชิ นส่วนท้า
ความสะอาด, ซ่อมแซมบาล้านซ์
จัดหาอะไหล่ 1 ชุด พร้อม
ประกอบ จ้านวน 1 งาน 
รายละเอียดตามข้อก้าหนดงาน
ของเทศบาล

350,000  จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้ อุปโภค-
บริโภคอย่างทัว่ถึง
และเพียงพอ

ส้านักการ
ประปา

4 งานซ่อมเคร่ืองสูบน ้าดิบ
ขนาด 1,500 ลบ.ม/ซม. 
เคร่ืองสูบน ้าแรงต้่า 
เคร่ืองที ่3 โรงสูบน ้า
แรงต้่าที ่3

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การผลิตน ้าประปา

งานซ่อมเคร่ืองสูบน ้าดิบ ขนาด 
1,500 ลบ.ม./ซม. ประกอบด้วย
งานรื อถอนเคร่ืองสูบน ้า ,จัดหา
อะไหล่เคร่ืองสูบน ้าเทอร์ไบน์ 
พร้อมประกอบ จ้านวน 1 งาน

470,000  จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้ อุปโภค-
บริโภคอย่างทัว่ถึง
และเพียงพอ

ส้านักการ
ประปา

14
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา
เป้าหมาย

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

5 งานซ่อมมอเตอร์เคร่ือง
สูบน ้าดิบขนาด 250 
แรงม้า เคร่ืองสูบน ้าแรง
ต้่าเคร่ืองที ่3 โรงสูบน ้า
แรงต้่าที ่3

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การผลิตน ้าประปา

งานซ่อมเคร่ืองสูบน ้าดิบ ขนาด 
250 แรงม้า ประกอบด้วย งาน
รื อถอนมอเตอร์, ถอดชิ นส่วนท้า
ความสะอาด,ซ่อมแซมบาล้านซ์
จัดหาอะไหล่ 1 ชุด พร้อม
ประกอบ จ้านวน 1 งาน 
รายละเอียดตามข้อก้าหนดงาน
ของเทศบาล

472,000  จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้ อุปโภค-
บริโภคอย่างทัว่ถึง
และเพียงพอ

ส้านักการ
ประปา

6 งานซ่อมเคร่ืองสูบน ้าดิบ
 ขนาด 1,000 ลบ.ม/ซม.
 เคร่ืองสูบน ้าแรงต้่า แพ
สูบน ้า 1

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การผลิตน ้าประปา

งานซ่อมเคร่ืองสูบน ้าดิบ ขนาด 
1,000 ลบ.ม./ซม. ประกอบด้วย
งานรื อถอนเคร่ืองสูบน ้า, จัดหา
อะไหล่เคร่ืองสูบน ้าพร้อม
ประกอบ จ้านวน 1 งาน 
รายละเอียดตามข้อก้าหนดงาน
ของเทศบาล

250,000  จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้ อุปโภค-
บริโภคอย่างทัว่ถึง
และเพียงพอ

ส้านักการ
ประปา

งบประมาณเทศบาล 3,992,000   -           -           
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่8 การสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี
6. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

1 จัดหาครุภัณฑ์ 
ส านักปลัดเทศบาล

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ
ปฎิบัติงาน

ชุดดับเพลิงในอาคารพร้อมอุปกรณ์
 จ านวน 1 ชุด

90,000       จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ัดหา

 อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

หัวฉีดส าหรับดับไฟในอาคาร 
จ านวน 2 ชุด

90,000       ส านัก
ปลัดเทศบาล

ถังอากาศเคร่ืองช่วยหายใจส าหรับ
ดับเพลิง ในอาคาร พร้อมหน้ากาก
และอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

     175,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล

เคร่ืองตรวจวัดการร่ัวของก๊าซไวไฟ
 และก๊าซพิษแบบเคล่ือนย้ายได้ 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

     175,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล

เคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม้แบบเคร่ืองยนต์
 จ านวน 2 เคร่ือง

       90,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

16
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    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

       16,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet 
Printer ) จ านวน 2 เคร่ือง

        8,600 ส านัก
ปลัดเทศบาล

เคร่ืองส ารองไฟคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

3,200        ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 ปรับปรุงห้องท างาน เพือ่ปรับปรุงห้องท างาน
ผู้อ านวยการส านักการ
คลัง

ฉากกั้นห้อง PVC แบบเจาะช่องใส่
แผ่นอะคริลิคแกะลาย 3 ช่อง 
พร้อมติดต้ังจ านวนไม่น้อยกว่า 17
 ตารางหลา

46,800       จ านวนห้องที่
ปรับปรุง

มีห้องท างาน
ส าหรับเจ้าหน้าที ่
ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินฯ

ส านักการคลัง

3 จัดหาครุภัณฑ์ส านัก
การคลัง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ
ปฎิบัติงาน

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 10 เคร่ือง

220,000  จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ัดหา

 อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

ส านักการคลัง

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 5 เคร่ือง 16,000 ส านักการคลัง

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์สี จ านวน 2 เคร่ือง

34,000 ส านักการคลัง

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด 
LED ขาว-ด า จ านวน 3 เคร่ือง

48,000 ส านักการคลัง
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    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 
46 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ
 1920x1080 พิกเซล จ านวน 1 
เคร่ือง

30,000 ส านักการคลัง

เคร่ืองปรับอากาศแบบฝังฝ้าส่ี
ทิศทางขนาดไม่น้อยกว่า 45,000 
บีทียู พร้อมค่าติดต้ังและงานวาง
ท่อระบบน้ ายา inverter จ านวน 6
 เคร่ือง

711,600 ส านักการคลัง

เคร่ืองกรองน้ า จ านวน 1 เคร่ือง 12,000 ส านักการคลัง
4 จัดหาครุภัณฑ์ 

ส านักการช่าง
เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอแก่การ
ปฎิบัติงาน

รถบรรทุก 6 ล้อ ติดต้ังเครน ขนาด
 3 ตัน

3,200,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ัดหา

 อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

ส านักการช่าง

ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด
ความจุน้ าไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร 
จ านวน 6 ถัง

108,000 ส านักการช่าง

ม้านั่งพนักพิงหินอ่อน ขนาด 70 x 
 80 x 72 เซนติเมตร จ านวน 10 
ตัว

12,000 ส านักการช่าง
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    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวนขนาดไม่ต่ ากว่า 60,000
 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

82,000 ส านักการช่าง

เครน ขนาด 2 ตัน ติดต้ังกับรถ
เครนเอนกประสงค์ หมายเลข
ทะเบียน 81 - 8858

950,000 ส านักการช่าง
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    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

5 ก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช

1. เพือ่ก่อสร้าง 
ปรับปรุงซ่อมแซมราชา
นุสรณ์ฯ จัดแสดง
นิทรรศการ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ณ วัดพุทธ
มงคลนิมิต
2. เพือ่เป็นการ
เทิดพระเกียรติฯ 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช 
3. เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช 

ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
ราชานุสรณ์พร้อมจัดนิทรรศการ 
จ านวน 1 แห่ง ณ วัดพุทธมงคล
นิมิต

2,000,000  ก่อสร้าง
ปรับปรุง
ซ่อมแซมราชา
นุสรณ์พร้อมจัด
นิทรรศการ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพล
อดุลยเดช 
จ านวน 1 แห่ง

1. มีแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับพระราช
กรณียกิจของพระ
ปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
2. ประชาชนในเขต
เทศบาลได้ศึกษา
พระราชกรณียกิจ
ของพระปรมินทร
มหา
ภูมิพลอดุลยเดช

ส านักการช่าง
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    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

6 จัดหาครุภัณฑ์ส านัก
การสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เพือ่ให้บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 
และกรณีเกิดอุทกภัย

ห้องสุขาเคล่ือนที ่จ านวน 2 ห้อง 60,000  จ านวนห้องสุขา
เคล่ือนที่

มีห้องสุขาเคล่ือนที่
ใช้ในการให้บริการ
กับประชาชน
ในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ และกรณี
เกิดอุทกภัย

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

7 ซ่อมแซมหลังคาและ
ฝ้าเพดาน ชั้น 4 
อาคารเรียน 2 
โรงเรียนเทศบาลวัด
ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

เพือ่ซ่อมแซมหลังคาและ
เพดานฝ้าป้องกันการ
ร่ัวซึมของน้ าฝน

ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ชั้น
 4 อาคารเรียน 2 จ านวน 1 แห่ง

238,000     จ านวนอาคาร
เรียนทีซ่่อมแซม

มีหลังคาทีม่ีสภาพ
การใช้งานทีม่ี
ประสิทธิภาพ

ท.5

8 จัดหาครุภัณฑ์ส านัก
การประปา

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ
ปฎิบัติงาน

ตู้เหล็กสูง 2 บาน จ านวน 1 ตู้ 4,500  จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ัดหา

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

ส านักการ
ประปา

ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินซัก จ านวน
 1 ตู้

4,200 ส านักการ
ประปา

ตู้บานเล่ือนกระจกทรงสูง จ านวน 
1 ตู้

5,200 ส านักการ
ประปา

21



 22

    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

ตู้บานเล่ือนกระจกทรงกลาง 
จ านวน 1 ตู้

4,500 ส านักการ
ประปา

โต๊ะท างานไม้ ขนาด 150x80x75 
ซม. จ านวน 2 ตัว

10,000 ส านักการ
ประปา

เก้าอี้ท างาน จ านวน 8 ตัว 40,000 ส านักการ
ประปา

รอกไฟฟ้าขนาด 1 ตัน จ านวน 1 
ตัว

60,000 ส านักการ
ประปา

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา 
ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
 1,900 ซีซี จ านวน 2 คัน

1,100,000 ส านักการ
ประปา

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 3 
เคร่ือง

51,000 ส านักการ
ประปา

เคร่ืองพิมพ์พร้อมอิ้งแท้งค์แบบ
ตลับ จ านวน 1 ชุด

7,600 ส านักการ
ประปา

เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix 
Printer แบบแคร่ส้ัน จ านวน 2 ชุด

44,000 ส านักการ
ประปา

คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
 จ านวน 1 ชุด

25,000 ส านักการ
ประปา
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    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

9 จัดหาครุภัณฑ์
สถานธนานุบาล 2

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ
ปฎิบัติงาน

โต๊ะเหล็ก 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว 6,000        จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ัดหา

 อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
ในการปฎิบัติงาน

สถานธนานุ
บาล 2

เก้าอี้ส านักงานหุม้หนัง จ านวน 2 
ตัว

5,000        

เก้าอี้บาร์ รุ่นมีโช๊ค จ านวน 1 ตัว         1,800
เก้าอี้แถว 4 ทีน่ั่ง จ านวน 2 ตัว         5,000
เก้าอี้นั่งพับ จ านวน 3 ตัว         1,200
เคร่ืองพิมพ์แคร่ส้ัน จ านวน 1 
เคร่ือง

       10,000

งบประมาณเทศบาล 9,801,200   
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

1) ยุทธศาสตร์ดา้นการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    1.1 แนวทำงส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยำวชน และประชำชน มีพฤติกรรมสุขภำพ
และกำรป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมำะสมและพัฒนำระบบเครือข่ำยกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ ให้ครอบคลุมทัว่ถึง เพือ่คุณภำพชีวิตทีดี่ขึ้น

4      3,050,000        -                  -          -                 -           4      3,050,000

   1.2 แนวทำงเพิม่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และปลูกฝังจิตส ำนึก ให้ตระหนักถึงพิษภัย
ของยำเสพติด ให้แก่เด็กเยำวชนและประชำชน

   1.3 แนวทำงเสริมสร้ำง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพให้มี
ประสิทธิภำพ

   1.4 แนวทำงส่งเสริม พัฒนำ สร้ำงจิตส ำนึกในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมและกำร
จัดกำรทัรัพยำกรธรรมชำติเพือ่กำรป้องกันและลดปัญหำมลพิษและระบบปรับปรุง
คุณภำพน้ ำ

รวม 4      3,050,000        -                  -          -                 -   4      3,050,000

ส่วนที ่5  บัญชโีครงการพัฒนา
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3

รวม 3 ปีปี 2562ปี 2561ปี 2560
ยุทธศำสตร์

ผ.03

24



25

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.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3

รวม 3 ปีปี 2562ปี 2561ปี 2560
ยุทธศำสตร์

ผ.03

2 )ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

   2.1 แนวทำง พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่สร้ำงสรรค์ให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้

1        771,200        -                  -          -                 -           1         771,200

   2.2 แนวทำงพัฒนำคุณภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
   2.3 แนวทำงพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมให้ส่ือสำรได้ 3 ภำษำ
   2.4 แนวทำงส่งเสริมและพัฒนำกีฬำ นันทนำกำร กิจกรรมเด็กเยำวชนและ
ประชำชน

   2.5 แนวทำงกำรอนุรักษ์และส่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเทีย่วภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น กำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและควำมเป็นไทย

รวม 1        771,200        -                  -          -                 -   1         771,200
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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.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3

รวม 3 ปีปี 2562ปี 2561ปี 2560
ยุทธศำสตร์

ผ.03

4) ยุทธศาสตร์ ดา้นพัฒนากายภาพเมอืง
   4.1 แนวทำงพัฒนำระบบคมนำคม  กำรจรำจรและขนส่ง ติดต้ังระบบไฟฟ้ำ
สำธำรณะ

      13    36,110,000        -                  -          -                 -         13     36,110,000

   4.2 แนวทำงปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนำแหล่งท่องเทีย่ว พืน้ทีน่ันทนำกำรและ
สวนสำธำรณะ

   4.3 แนวทำงปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภำพ กำรขยำยระบบผลิต และจ ำหน่ำย
น้ ำประปำ พร้อมพัฒนำคณุภำพน้ ำประปำ

        6      3,992,000        -                  -          -                 -           6      3,992,000

   4.4 แนวทำงปรับปรุง และเพิม่ประสิทธิภำพระบบระบำยน้ ำ ระบบป้องกันน้ ำ
ท่วม/และแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม

รวม       19    40,102,000        -                  -          -                 -         19     40,102,000
6) ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
   6.1 แนวทำงส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
   6.2 แนวทำงพัฒนำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ
   6.3 แนวทำงส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรกำรบริหำร ให้มีประสิทธิภำพและได้
มำตรฐำน

        9      9,801,200        -                  -          -                 -           9      9,801,200

รวม 9             9,801,200        -                  -          -                 -   9             9,801,200
รวมงบเทศบาล 33      53,724,400  -     -             -     -            33      53,724,400   
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