
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค 

เร่ือง  การรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2551 

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

  ดวยรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติ

ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตองรายงานผลการดําเนนิงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ 

การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการ

บริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิน่ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่   

เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ และประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วไป อยางนอยปละหนึง่ครั้งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกป 

  ดังนัน้ เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) เทศบาลนครนครสวรรค จึงขอประกาศผล

การดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลนครนครสวรรค ดังนี ้

  ก. วิสยัทัศน ของเทศบาลนครนครสวรรค 

  "สุขภาพดีถวนหนา การศึกษาไดมาตรฐาน ส่ือสารสามภาษา" 

  ข. พันธกิจ ของเทศบาลนครนครสวรรค 

  2.1 ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 

  2.2 นักเรียนมผีลการศกึษาไดมาตรฐานตามเกณฑ (สมศ.) และสามารถสื่อสารได      

       อยางนอย 3 ภาษา 

  2.3 รายไดจากการจัดเก็บเพิ่มข้ึน 

  2.4 ชุมชนมีความเขมแข็ง 

  2.5 ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในดานสาธารณูปโภค 

  2.6 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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  ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลนครนครสวรรคไดกําหนดยทุธศาสตรและ

แนวทางการพฒันายุทธศาสตรไว  6 ยุทธศาสตร ดังนี ้

  1. ยทุธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

1.1 สงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการ

ปองกนัควบคมุโรคที่เหมาะสม และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง 

เพื่อคุณภาพชวีิตที่ดีข้ึน 

1.2 พัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต 

ครอบครัว สังคม 

1.3 เพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึก ใหตระหนกัถึงพิษภัยของ

ยาเสพติด ใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน 

1.4 เสริมสราง สนบัสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ 

1.5 สงเสริม พัฒนา สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพษิ 

  2. ยทุธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

2.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกนัทางการศึกษาของ
นักเรียนทกุระดับ 

2.2 พัฒนาวชิาการและสงเสริมการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-learning) 

2.3 พัฒนาสงเสริมใหนกัเรียนสือ่สารได 3 ภาษา 

2.4 สงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรูความสามารถ     

เปนเลิศทางดานกฬีา ดนตรแีละนันทนาการ 

2.5 สงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิน่

กิจกรรมพระราชพิธ ีรัฐพธิี และการทองเทีย่ว 

2.6 สงเสริม สนับสนุนเดก็ เยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

2.7 สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา
ทองถิน่ 

  3. ยทุธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 

3.1 สงเสริม และสนับสนนุ การแกไขปญหาความยากจน 

3.2 พัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชน 

3.3 เสริมสรางความเขมแข็งใหกบัชุมชน 

3.4 สงเคราะห ผูดอยโอกาสทางสังคม และผูประสบภัยพิบัต ิเพื่อบรรเทา       

ความเดือดรอนเบื้องตน 

3.5 สงเสริมการมสีวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของชมุชน 
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  4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมือง 

4.1 ปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ 

4.2 พัฒนาระบบการจราจร 
4.3 ปรับปรุงภูมิทศัน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นนัทนาการ และสวนสาธารณะ 

4.4 ปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้าํประปา พฒันาคุณภาพ

น้ําประปา 

4.5 ปรับปรุงและเพิ่มประสทิธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้าํทวม 

  5. ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 

5.1 การสนับสนุน สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ             

ของประชาชน 

5.2 การสนับสนุน สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิน่ 

5.3 การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

5.4 การรักษาความสงบเรียบรอย ความมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  6. ยทุธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ด ี

6.1 สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวม และความรับผิดชอบ

 การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารงานอยางตอเนื่อง 

6.2 พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค เกดิความพงึพอใจสูงสุด 

6.3 บริหารงบประมาณอยางโปรงใส ถกูตองตามระเบียบกฎหมาย และพฒันาให

เกิดความคุมคา 

6.4 เพิ่มประสทิธิภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทัว่ถงึ และเปนธรรม 

6.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพนัธ ใหสะดวก รวดเร็ว 

อยางมีประสิทธิภาพ 

6.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที ่เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมี

ประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 
  ง. การวางแผนงบประมาณ
  เทศบาลนครนครสวรรค ไดจัดทําแผนยทุธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป  

(พ.ศ. 2551-2553) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาํแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที

ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพือ่รับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพืน้ที ่

กอนนํามาจัดทําโครงการเพือ่พัฒนาพืน้ที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป 
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  เทศบาลนครนครสวรรค ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2551-2553) เมื่อวันที ่ 

29  มถิุนายน  2550  โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2551-2553) 

รวม  683  โครงการ  งบประมาณ  3,958,704,100  บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้ 
 

 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ 

1. ยทุธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 98 994,161,325.00  

2. ยทุธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 144 209,377,400.00  

3. ยทุธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 58 57,230,000.00  

4. ยทุธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมือง 175 2,398,498,325.00  

5. ยทุธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 39 17,630,000.00  

6. ยทุธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ด ี 169 281,807,050.00  

รวม 683 3,958,704,100.00 

 

แผนภูม ิ แสดงโครงการในแผนพัฒนา 3 ป ของเทศบาลนครนครสวรรค 
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แผนภูม ิ แสดงงบประมาณในแผนพฒันา 3 ป ของเทศบาลนครนครสวรรค 

994,161,325.00

209,377,400.00

57,230,000.00

2,398,498,325.00

17,630,000.00

281,807,050.00

งบประมาณในแผนพัฒนาสามป

ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคม
และชุมชน

ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
กายภาพเมือง

ยุทธศาสตรดานการรักษาความ
สงบเรียบรอยและความมั่นคง

 
 

 
  จ. การจัดทาํงบประมาณ
  ผูบริหารเทศบาลนครนครสวรรค ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที ่   21  

กันยายน  2550  โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 151 โครงการ งบประมาณ 

152,396,100 บาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ไดดังนี ้

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

1. ยทุธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 20 20,957,400.00 

2. ยทุธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 27 21,080,800.00 

3. ยทุธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 18 13,900,000.00 

4. ยทุธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมือง 16 21,345,000.00 

5. ยทุธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 15 15,160,000.00 

6. ยทุธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ด ี 55 59,952,900.00 

รวม 151 152,396,100.00 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลนครนครสวรรค มีดังนี้ 
  ยุทธศาสตร โครงการ  แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

1. ดานการ

สาธารณสุข และ

สิ่งแวดลอม 

พัฒนาชุมชนเพื่อทุก

คนสุขภาพดี 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

400,000.00 เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรม

สุขภาพที่เหมาะสมและสนับสนุนให

ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ

ตนเอง 

ประชาชนไดรับการดูแล

ดานสุขภาพตามเกณฑ

สังคมอยูดีมีสุข 

2.  โรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ เด็กไทยทําได 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ 

และมีทักษะในการทํากิจกรรมเรื่อง

อาหารสะอาดปลอดภัย สุขานาใช และ

เด็กไทยฟนดี  

จัดอบรมนักเรียนตั้งแต

ระดับช้ันประถมศึกษาป

ที่ 4 โรงเรียนสังกัด

เทศบาล 8 แหง และ

โรงเรียนเอกชน 1 แหง 

3.  กาวยางอยางมั่นใจ

ปองกันภัยโรคติดตอ  

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจใน

การปองกันและควบคุมโรคติดตอที่เปน

ปญหาในเด็กวัยเรียนและเยาวชน 

โดยเฉพาะโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

โรคเอดส และโรคไขเลือดออก  

จัดอบรมนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาป

ที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 

1 โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

8 แหง รวม 1,350 คน 

4.  อบรมการปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอใน

ชุมชน 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ

ในการเฝาระวังปองกันและควบคุม

โรคติดตอที่สําคัญในชุมชน 

ประชาชนในเขตเทศบาล

ทุกชุมชน จํานวนปละ 

1,500 คน 

5.  ปองกันและควบคุม

โรคไขหวัดนกในเขต

เทศบาล  

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อใหประชาชนและแกนนําชุมชนมี

ความรูความเขาใจในการเฝาระวัง

ปองกันโรคไขหวัดนกอยางถูกตอง 

ตอเนื่อง โดยเฉพาะชวงฤดูกาลระบาด 

จัดการอบรมประชาชน

และแกนนําชุมชนทุก

ชุมชน จํานวน 950 คน 

6.  พัฒนาผูนําการออก

กําลังกายและสงเสริม

การออกกําลังกายของ

ประชาชน  

เงินอุดหนุน

ทั่วไป,รายได

จัดเก็บเอง 

400,000.00 เพื่อใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาพ

อนามัยที่แข็งแรงทัง้รางกายและจิตใจ 

ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 

จํานวน 61 ชุมชน กลุม

เครือขายการออกกําลัง

กายอยางนอย 40 กลุม 

7.  สื่อประชาสัมพันธดาน

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม  

เงินอุดหนุน

ทั่วไป,รายได

จัดเก็บเอง 

400,000.00 เพื่อใหประชาชนไดรับความรูดาน

สาธารณสุขในเรื่องโรคตางๆ และการ

สงเสริมสุขภาพ 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

รูปแบบตางๆ สําหรับ

ประชาชนในเขตเทศบาล 

8.  พัฒนาศักยภาพดาน

สาธารณสุข  

เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

240,000.00 เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรม

สุขภาพ สงเสริมการคุมครองผูบริโภค 

และสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม

ในการดูแลสุขภาพตนเอง  

จัดอบรมไมนอยกวา 1 

ครั้ง  

9.  พัฒนาศักยภาพ อสม. เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

1,467,400.00 เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานของ   

อสม. ใหมุงสูการสรางเสริมสุขภาพ

ประชาชนแบบองครวม นําความรูและ

ประสบการณ ที่ไดรับไปประยุกตใชกับ

การดําเนินงานดานสาธารณสุข 

อบรมเชิงปฏิบัติการ   

อสม. ใหม1 ครั้ง จํานวน 

280 คน และอบรมฟนฟู

ความรูให อสม.เกา 1 

ครั้ง จํานวน 670 คน 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลิต 

10.  ศูนยกลางการ

พัฒนาการเรียนรูเพื่อ

ชุมชน  

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

200,000.00 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา

ศักยภาพของชุมชน  

มีการรวมกลุมของ

ประชาชนเพื่ออบรมทํา

กิจกรรม คือ กลุมอาหาร

สุขภาพ กลุมการทํา

กระดาษรีไซเคิล 

11.  พัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐานใน

เขตเทศบาล  

เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

610,000.00 เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการ

ดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานใน

ชุมชน 

จํานวน 61 ชุมชน 

12.  ปองกันการกลับมา

ของยาเสพติดใน

สถานศึกษา  

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ลด

ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 

ใหประชาชนและเยาวชนตระหนักถึง

พิษภัยของยาเสพติด ตลอดจน

สามารถหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ

ยาเสพติดได 

จัดอบรมนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาป

ที่ 6 โรงเรียนสังกัด

เทศบาล 8 แหง จํานวน 

750 คน 

13.  รณรงคและปองกัน

ยาเสพติดกับ

ประชาชนในชุมชน 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

500,000.00 เพื่อใหผูนําชุมชน เยาวชน และ

ประชาชนในชุมชนทราบถึงนโยบาย

และแนวทางในการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

จัดการอบรมใหกับผูนํา

ชุมชน เยาวชนและ

ประชาชนในชุมชน

ประมาณ 610 คน/ป 

14.  พัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการแตงผม

เสริมสวย  

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อใหผูประกอบการมีความรูดาน

สุขาภิบาลและสามารถพัฒนาสถานที่

แตงผมเสริมสวยไดตามเกณฑ

มาตรฐาน 

จัดอบรม 1 ครั้ง จํานวน 

200 คน 

15.  มหกรรมอาหารและ

ของดีเมืองปากน้ําโพ 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

100,000.00 กระตุนเศรษฐกิจการคาภายในจังหวัด

และสงเสริมการทองเที่ยว 

จัดงาน 1 ครั้ง ระยะเวลา

ประมาณ 10 วัน 

16.  พัฒนาตลาดสดนาซ้ือ

ในเขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

220,000.00 เพื่อพัฒนาตลาดสดเทศบาลใหผาน

เกณฑมาตรฐาน 

จัดอบรม 1 ครั้ง จํานวน 

200 คน ศึกษาดูงาน 1 

ครั้ง 

17.  การจัดการขยะอยาง

เปนระบบในโรงเรียน 

ชุมชน วัด และ

เทศบาล 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อ ใหประชาชน พระภิกษุ นักเรียนมี

ความรูเร่ืองการจัดการขยะอยาง

ถูกตอง เพื่อใหเปนโรงเรียน ชุมชน วัด

และสํานักงานตนแบบในการจัดการ

ขยะอยางถูกตอง 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

1ครั้ง จํานวน100 คน 

โรงเรียน ชุมชน และวัด 

เปนตนแบบในการ

จัดการขยะอยางเปน

ระบบ 

18.  เงินสมทบคากอสราง

ระบบรวบรวมและ

บําบัดน้ําเสีย  

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

15,000,000.00 เพื่อบําบัดน้ําเสียและนําน้ํากลับมาใช

ประโยชน 

สมทบคากอสรางระบบ

รวบรวมและบําบัดน้ํา

เสีย 

19.  ติดต้ังระบบตรวจ

วิเคราะหการใช

พลังงานไฟฟาภายใน

อาคาร 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

600,000.00 เพื่อใหทราบขอมูลการใชพลังงาน

ไฟฟาและสามารถบริหารการใชไฟฟา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ติดตั้งระบบวิเคราะหการ

ใชพลังงานไฟฟาภายใน

อาคาร ประมาณ 10 จุด 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลิต 

20.  กอสรางปรับปรุง

ระบบระบายน้ําในเขต

เทศบาล  

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

90,000.00 เพื่อขจัดปญหาการระบายน้ําไม

คลองตัวหรือทออุดตัน 

กอสรางปรับปรุงระบบ

ระบายน้ํา ขนาด Ø 0.60 

- 1.00 ม.  

21. ดานการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 

สนับสนุนการเขาสู

เกณฑมาตรฐาน

การศึกษาในโรงเรียน

สังกัดเทศบาล  

รายไดจัดเก็บ

เอง 

1,320,800.00 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนได

มาตรฐานการจัดการคุณภาพ

การศึกษา 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 

ไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนทุก

กลุมสาระ (6,604 คน) 

22.  อบรมครูเพื่อพัฒนา

วิชาการ 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

600,000.00 เพื่อพัฒนาพนักงานครู และบุคลากร

ทางการศึกษา มีแนวทาง วิธีการ และ

เทคนิคที่หลากหลายในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู และเพื่อใหไดรับ

ประสบการณตรงจากการศึกษาดูงาน

และนํามาประยุกตใชในการเรียนการ

สอน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ปละ3ครั้งสัมมนา และ

ทัศนศึกษาดูงาน ปละ1

ครั้ง ใหกับพนักงานครู 

และบุคลากร400คน 

23.  ปฐมนิเทศผูปกครอง

นักเรียน 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

60,000.00 เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

ผูปกครองนักเรียนครู - อาจารย 

สถานศึกษาชุมชน เพื่อใหผูปกครอง

ทราบนโยบาย และมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา 

จัดประชุมผูปกครอง

นักเรียน ที่เขาเรียนใหม

ในระดับช้ันอนุบาล

ประถม มัธยมจํานวน 

600 คน 

24.  คุณธรรมนําความรู เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

150,000.00 เพื่อปลุกจิตสํานึกใหนักเรียนมี

คุณธรรมจริยธรรม หนาที่ที่มีตอชาติ

ศาสนา พระมหากษัตริยครู - อาจารย 

และผูมีพระคุณ 

จัดกิจกรรมเขาคาย

คุณธรรมจริยธรรม 

นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1

จํานวน 3 รุนๆละ 200 

คน 

25.  ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

20,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ และให

การศึกษาไดมาตรฐาน 

ประเมินตนเอง ดาน

ปจจัยกระบวนการ และ

ผลผลิต ในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลฯ และ

ผานเกณฑมาตรฐาน

รอยละ 80 

26.  จัดหาหนังสือเรียนให

นักเรียนระดับอนุบาล

ศึกษาประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

6,100,000.00 เพื่อจัดหาหนังสือเรียนใหแกนักเรียน

ทุกระดับช้ันในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 

นักเรียนทุกคน และทุก

ระดับช้ันในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลฯ มี

หนังสือเรียน ครบทุก

กลุมสาระ(6,600 คน) 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลิต 

27.  ประกวดครูดีเดน รายไดจัดเก็บ

เอง 

35,000.00 เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหพนักงานครูใน

สังกัดเทศบาลฯ มีการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการเรียนการสอน 

จัดประเมินพนักงานครู

ในสังกัดดานการจัด

กิจกรรมการเรียนรูทุก

กลุมสาระคุณธรรม

จริยธรรม และ

ผลสัมฤทธิ ์

28.  แขงขันคนเกง ระดับ

เทศบาลกลุม

การศึกษาทองถิ่นที่ 7 

และระดับประเทศ 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อคัดเลือกนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 

เขาแขงขันในระดับเทศบาลกลุม

การศึกษาทองถิ่นที่ 7 และ

ระดับประเทศ 

จัดการสอบแขงขัน

นักเรียนทุกระดับช้ัน 5

กลุมวิชาจํานวน 360 คน 

29.  สัมมนาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้น

พื้นฐานโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนคร

นครสวรรค 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

500,000.00 เพื่ออบรมใหความรู ดานการศึกษา

ตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ.2542และ

ระดมความคิด ระดมทุนในการพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 

จัดอบรม สัมมนา และ 

ทัศนศึกษาดูงาน 

คณะกรรมการศึกษาขั้น

พื้นฐานโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลฯจํานวน 160 

คน 

30.  บัณฑิตนอย รายไดจัดเก็บ

เอง 

50,000.00 เพื่อสรางความประทับใจใหผูปกครอง

นักเรียน และสรางแรงจูงใจใหนักเรียน 

จัดพิธีมอบสัมฤทธบัิตร

นักเรียนที่จบการศึกษา

ระดับช้ันอนุบาลจํานวน 

450 คน 

31.  นิทรรศการผลงาน

และประกวดผลงาน

การศึกษาระดับ

ทองถิ่น ระดับประเทศ 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

1,000,000.00 เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรู

บรรลุผลตามหลักสูตร 

จัดการประกวด

โครงงาน/กิจกรรมดาน

วิชาการตามกลุมสาระ

การเรียนรูรของโรงเรียน

ในสังกัด 

32.  จัดทําเอกสารเผยแพร

ขาวสารทางวิชาการ 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

25,000.00 เพื่อเปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นดานวิชาการและเผยแพรงาน

วิชาการ 

จัดทําเอกสารเผยแพร

ขาวสารทางวิชาการ 

เทอมละ 2 ครั้งๆละ300 

ฉบับ 

33.  พัฒนานักเรียนดาน

กีฬากรีฑาและดนตรีสู

ความเปนเลิศ 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป,รายได

จัดเก็บเอง 

2,000,000.00 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเปนตัวแทน

เทศบาลในการแขงขันกีฬา กรีฑา และ

ดนตรี ระดับจังหวัด ภาคเขต ประเทศ 

และระดับชาติเพื่อเพิ่มทักษะความรู

ดานกีฬา กรีฑา และดนตรีในระดับที่

สูงขึ้น 

ฝกซอม เทคนิค และ

ทักษะ กีฬากรีฑา และ

ดนตรี กลุมโรงเรียน

สังกัดเทศบาลฯ 

34.  แขงขันกีฬาอนุบาล เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

300,000.00 เพื่อสงเสริมพัฒนาการทางดาน

รางกาย จิตใจอารมณ และสุขภาพ

พลานามัยสมบูรณแข็งแรง 

จัดการแขงขันกีฬา 

กรีฑานักเรียนระดับช้ัน

อนุบาลโรงเรียนในเขต

เทศบาล 
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35.  เทศบาลนคร

นครสวรรคคัพ 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

200,000.00 เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มี

สุขภาพพลานามัยที่ดี และใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชนและหางไกลยาเสพติด 

จัดการแขงขันกีฬาฟุต

ซอล เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ในเขต

เทศบาลฯ 

36.  วันเด็กแหงชาติ รายไดจัดเก็บ

เอง 

500,000.00 เพื่อใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึง

หนาที่ของตนเอง ไดเขารวมกิจกรรม

และความบันเทิงตางๆ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาตินักเรียนใน

สังกัดเทศบาลฯ 

37.  ดนตรีเพื่อประชาชน เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชน 

ไดรับความสุขใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนและหางไกลยาเสพติด 

จัดแสดงดนตรี ประกวด

รองเพลงประกวดวง

ดนตรี ประกวดแดนเซอร 

ประกวดลิปซิง 

38.  ชุมชนสัมพันธในเขต

เทศบาล 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

2,000,000.00 เพื่อใหเด็ก เยาวชนและประชาชนมี

สุขภาพพลานามัยและสรางความ

สามัคคีในชุมชน 

จัดการแขงขันกีฬา และ

กิจกรรมนันทนาการ 

ระหวางชุมชนในเขต

เทศบาล 

39.  อุดหนุนโครงการ

อนุรักษและสงเสริม

งานประเพณีแหเจา

พอ เจาแมปากน้ําโพ 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

2,000,000.00 เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวทั้ง

ภายในจังหวัด 

สนับสนุนงบประมาณ

งาน ปละ 1 ครั้ง 

40.  ประกวดมารยาท รายไดจัดเก็บ

เอง 

30,000.00 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนอนุรักษ

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

จัดประกวดมารยาททั้ง 

8 โรงเรียน ทุกชวงช้ัน

จํานวน 200 คน 

41.  จัดงานวันครู รายไดจัดเก็บ

เอง 

40,000.00 เพื่อใหพนกังานครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ไดรําลึกถึงบูรพ

คณาจารยและมีจิตวิญญาณ ความ

ศรัทธา ในวิชาชีพครู 

จัดกิจกรรมวันครู 

พนักงานครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ในสังกัด

เทศบาลฯ 

42.  สนับสนุน สงเสริม 

งานรัฐพิธีราชพิธี และ

งานประเพณีทองถิน่ 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

1,000,000.00 เพื่ออนุรักษประเพณีสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชนตลอดจน

การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุ

วงศ 

จัด/รวมงานรัฐพิธี ราช

พิธีและงานประเพณีตาง 

ๆ 

43.  สงเสริมกิจกรรมชุมชม เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

2,000,000.00 เพื่อใหเด็ก เยาวชนและประชาชนใน

ชุมชนไดมีโอกาสจัดกิจกรรมรวมกัน

เพื่อใหเกิดความรักความสามัคคี 

ประมาณ 17,000 คน / 

ป 

44.  อบรมจริยธรรมใน

ชุมชน 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

500,000.00 เพื่อใหประชาชนในชุมชนตระหนักใน

หลักคําสอนของพทุธศาสนา 

ประมาณ 430 คน / ป 
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45.  สงเสริมกิจกรรมเด็ก

และเยาวชนในเขต

เทศบาล 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อใหเด็กและเยาวชนในชุมชนไดใช

เวลาวางใหเปนประโยชนในทาง

สรางสรรคหางไกลจากอบายมุข 

จัดอบรม และจัด

กิจกรรมจํานวนปละ

ประมาณ 250 คน 

46.  จัดกิจกรรมเด็กเล็ก

และสงเสริมศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

150,000.00 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็ก

เล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนใหมี

พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ 

สังคมและสติปญญา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 4 ศูนย 

47.  แขงขันคนเกง ระดับ

เทศบาลกลุม

การศึกษาทองถิ่นที่ 7 

และระดับประเทศ 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อคัดเลือกนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 

เขาแขงขันในระดับเทศบาลกลุม

การศึกษาทองถิ่นที่ 7 และ

ระดับประเทศ 

มีตัวแทนนักเรียนเขารวม

แขงขัน ระดับเทศบาล

กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 

7 และระดับประเทศ 

48. ดานสวัสดิการ

สังคมและชุมชน 

สงเสริมอาชีพ

ประชาชน 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

500,000.00 เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มให

ครอบครัวและชุมชนและแกปญหาการ

วางงานของประชาชน 

จัดฝกอบรมอาชีพ 

จํานวนไมนอยกวา 250 

คน/ป และสนับสนุนกลุม

อาชีพในชุมชนอยางนอย 

1 กลุมอาชีพ 

49.  สงเสริมผลิตภัณฑ

ลานคาชุมชน หนึ่ง

ชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

600,000.00 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการสรางรายได 

และการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ

ของสมาชิกในชุมชน 

จัดศูนยจําหนายสินคา

ในและนอกอาคาร

สํานักงานเทศบาล

อาคารสหกรณชุมชน

เมือง 

50.  แกไขปญหาความ

ยากจนในเขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

500,000.00 เพื่อสงเสริม สนับสนุนการแกไขปญหา

ความยากจน ปญหาคนเรรอน ปญหา

ที่อยูอาศัย ใหกับผูจดทะเบียนคนจน 

และใหนักเรียนมีรายไดระหวางปดภาค

เรียน 

ประชาชนในเขตเทศบาล

ที่จดทะเบียนแกปญหา

ความยากจนดําเนินการ

ใหความชวยเหลืออีก 

7,097 คน 

51.  อบรมสัมมนา

คณะกรรมการและ

สมาชิกกลุมออม

ทรัพย  

รายไดจัดเก็บ

เอง 

400,000.00 เพื่อสงเสริมและพฒันาแลกเปลี่ยน

ทัศนคติประสบการณทํางานประสาน

ใหเกิดความรวมมือกับกลไกทองถิ่น

กลุมออมทรัพย และหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

จัดอบรมสัมมนาปละ 1 

ครั้ง 

52.  ชวยเหลือคาใชจายใน

ระหวางเจ็บปวยของผู

ยากไรในเขตเทศบาล  

รายไดจัดเก็บ

เอง 

30,000.00 เพื่อสนับสนุนความชวยเหลือผูยากไร

ในเขตเทศบาล 

ผูจดทะเบียนคนจนใน

เขตเทศบาลโดยผาน

ศูนยสงเคราะหหรือผาน

คณะกรรมการชุมชน

ไดรับความชวยเหลือ 

53.  ชวยเหลือฌาปนกิจ

ศพผูยากไรอนาถา 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

50,000.00 เพื่อสงเสริม และสนับสนุน การแกไข

ปญหาความยากจนและใหการ

ชวยเหลือฌาปนกิจศพประชาชนผู

ยากจนในชุมชน 

ประชาชนผูยากจนไดรับ

ความชวยเหลือ

ฌาปนกิจศพ รายละไม

ตํ่ากวา 2,000 บาท 
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54.  พัฒนาชุมชน

ประชาชนอยูดีมีสุข

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

500,000.00 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสรางงาน 

สรางรายได ลดรายจาย เพิ่มผลผลิต 

และสรางเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความ

เปนอยูของประชาชน 

ประชาชนในชุมชน 

จํานวน 61 ชุมชน 

55.  เทศบาลพบประชาชน  รายไดจัดเก็บ

เอง 

700,000.00 เพื่อใหบริการดานตางๆสูชุมชน เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของ

ประชาชนและรับทราบปญหาของ

ประชาชนและสนองตอบปญหาไดตรง

จุดรวดเร็ว 

ประชาชนในชุมชนไดรับ

บริการดานตาง ๆ ของ

เทศบาลจํานวน 61 

ชุมชน 

56.  ประกวดชุมชนพัฒนา

ดีเดนและคัดเลือก

คณะกรรมการชุมชน

ตัวอยาง 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

120,000.00 เพื่อใหคณะกรรมการบริหารชุมชนไดรู

บทบาทหนาที่ของตัวเอง รูหลักการ

บริหาร การพัฒนาดานจิตใจ ดาน

สังคม ดานเศรษฐกิจ ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให

เกิดประโยชนกับชุมชน และเพื่อให

ประชาชนในชุมชนไดมีจิตสํานึกในการ

พัฒนาชุมชนของตนเอง 

คัดเลือกคณะกรรมการ

ชุมชน ตัวอยาง ชุมชน

ละ 3 คน และชุมชน

ดีเดน จํานวน 5 ชุมชน 

57.  สํารวจ จปฐ.ชุมชนใน

เขตเทศบาล  

รายไดจัดเก็บ

เอง 

350,000.00 เพื่อสนับสนุนการสํารวจขอมูลพื้นฐาน

นํามาวางแผนพัฒนาชุมชนอยางมีสวน

รวมกับประชาชน และใหความรูแก

ผูนําชุมชนเพื่อใหมีศักยภาพและสราง

กระบวนการเรียนรูในชุมชนของตนเอง 

จัดเก็บขอมูลพื้นฐานป

ละ 1 ครั้ง 

58.  อบรมสัมมนา

คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ และสมาชิก

ฌาปนกิจ 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

200,000.00 เพื่อใหคณะกรรมการเจาหนาที่ผูปฏิบัติ

และสมาชิกฌาปนกิจทราบถึงระเบียบ

ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.ฌาปนกิจ

สงเคราะห พ.ศ.2545 และทราบถึง

สิทธิประโยชนของตนเองที่ไดรับตาม 

พ.ร.บ.ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 

อบรมคณะกรรมการและ

เจาหนาที่ รวมทั้งสมาชิก

สมาคมฌาปณกิจปละ

ประมาณ 240 คน 

59.  ครอบครัวผาสุก รายไดจัดเก็บ

เอง 

150,000.00 เพื่อใหครอบครัวสามารถดูแลใหความ

รัก ความอบอุนแกสมาชิกในครอบครัว

ทุกเพศ ทุกวัยอยางมีประสิทธิภาพ 

จัดอบรม จํานวนปละ 

200 ครอบครัว 

60.  อบรมกฎหมายจราจร

สําหรับผูนําและ

สมาชิกในชุมชน 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

300,000.00 เพื่อใหผูเขารับการอบรมทราบ

กฎหมายระเบียบจราจร ลดปญหา

อุบัติเหตุการจราจร 

มีผูเขารับการอบรมปละ

ประมาณ 250 คน 

61.  สงเคราะห

ผูดอยโอกาสในเขต

เทศบาล 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

3,000,000.00 เพื่อสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม

ใหบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนและ

ไดรับเบ้ียยังชีพรายเดือน 

ผูดอยโอกาสที่ไดรับการ

ชวยเหลือปละไมนอย

กวา 400 คน 
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62.  สงเคราะห

ผูประสบภัย  

รายไดจัดเก็บ

เอง 

2,500,000.00 เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน 

และชวยเหลือเงินทุนประกอบอาชีพ

และกรณีที่มีเหตุจําเปนควรแกการ

สงเคราะห 

ผูประสบภัยไดรับการ

สงเคราะห จํานวน 61

ชุมชน 

63.  อบรมสัมมนาและ

ทัศนศึกษาดูงาน 

คณะกรรมการและ

สมาชิกกลุมสตรี

ชุมชน  

รายไดจัดเก็บ

เอง 

1,500,000.00 เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจใน

บทบาทหนาที่ของกลุมสตรี 

จัดอบรมสัมมนาและ

ศึกษาดูงาน ปละ 1 ครั้ง 

64.  อบรมสัมมนาและ

ทัศนศึกษาดูงาน 

คณะกรรมการ 

อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 

และสมาชิกชุมชน 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

2,000,000.00 เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจในการ

ดําเนินงานพัฒนาชุมชน และกระตุนให

ผูนําชุมชนและสมาชิกเขาใจถึงบทบาท

หนาที่ของตนเอง 

จัดอบรมสัมมนาและ

ศึกษาดูงาน ปละ 1 ครั้ง 

65.  สงเสริมการมีสวนรวม

ขององคกรชุมชนใน

เขตเทศบาล 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

500,000.00 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมขององคกร

ชุมชน การใหขอมูลขาวสาร การรับฟง

ความคิดเห็น การตัดสินใจ การลง

ประชามติ และประชาพิจารณ  

จัดประชุมใหกับ

คณะกรรมการชุมชน 

กลุมสตรี อนุกรรมการ ที่

ปรึกษา สมาชิกชุมชน 

คณะกรรมการศูนย

สงเคราะห  

66. ดานการพัฒนา

กายภาพเมือง 

กอสรางศาลาที่พักร

อรถโดยสาร 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

80,000.00 เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกมีที่

พักรอรถโดยสาร 

กอสรางศาลาที่พัก 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 4.00 เมตร  

67.  จัดซ้ือที่ดิน กอสราง

สะพานขามแมน้ํานาน 

บริเวณวัดปากน้ําโพ

เหนือ 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

3,000,000.00 เพื่อสนับสนุนการกอสรางสะพาน

เช่ือมโยงระหวางพืน้ที่ตลาดปากน้ํา

โพ , ตนน้ําเจาพระยาและบึงบอระเพ็ด 

ที่ดินที่อยูตามแนว

กอสรางสะพาน  

68.  กอสรางระบบระบาย

น้ํา ถนนพุทธมงคล - 

เช่ือมถนนสาย

พิษณุโลก 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

4,600,000.00 เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก

ปลอดภัย ในการจราจร และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี 

กอสรางทอระบายน้ํา 

คสล.ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร พรอมบอพัก คสล. 

ความยาวรวม 1,345 

เมตร 

69.  กอสรางทางเทา

ภายในเขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

1,500,000.00 เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับความสะดวก 

ปลอดภัย ในการเดินทางการจราจร

การขนสง 

ประชาชนทั่วไปไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย

ในชีวิตทรัพยสิน และ

การสัญจร 
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70.  ปรับปรุงเกาะกลาง

ถนนภายในเขต

เทศบาล 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

490,000.00 เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก

ปลอดภัย ในการเดินทาง การจราจร

การขนสง 

ประชาชนทั่วไปไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย

ในชีวิตทรัพยสิน และ

การสัญจร 

71.  ปรับปรุงร้ัวรอบ

อุทยานสวรรค 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

4,500,000.00 เพื่อใหมีภูมิทัศนทีส่วยงาม เกิดความสวยงามเปน

ระเบียบ 

72.  วางทอเมนประปา

ถนน มาตุลี -ถนน

ดาวดึงส 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

1,260,000.00 เพื่อปรับปรุงทอจายน้ําประปาใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอและ

ตอเนื่องครอบคลุมทุก

ครัวเรือน 

73.  วางทอเมนประปา

ซอย มาตุลี 26 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

393,000.00 เพื่อปรับปรุงทอจายน้ําประปาใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอและ

ตอเนื่องครอบคลุมทุก

ครัวเรือน 

74.  วางทอเมนฝงตรงขาม

หมูบานการุณรังษี

ตลาดใต 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

200,000.00 เพื่อปรับปรุงทอจายน้ําประปาใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอและ

ตอเนื่องครอบคลุมทุก

ครัวเรือน 

75.  วางทอเมนประปา

ถนนหนาโรงเรียนนวมิ

นทรฯ 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

1,140,000.00 เพื่อปรับปรุงทอจายน้ําประปาใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอและ

ตอเนื่องครอบคลุมทุก

ครัวเรือน 

76.  ติดต้ังเครื่องสูบจาย

ปูนขาว 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

450,000.00 เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา สามารถปรับปรุง

คุณภาพน้ําดิบใหได

มาตรฐาน 

77.  ติดต้ังเครื่องจาย

คลอรีนแกส 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

520,000.00 เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา ไดน้ําประปาที่สะอาด

ปราศจากเช้ือโรค

ประชาชนไดใช

น้ําประปาที่ไดมาตรฐาน 

อุปโภคและบริโภค 

78.  ติดต้ังเครื่องตรวจวัด

คุณภาพน้ํา 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

580,000.00 ปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ําประปาที่

ไดมาตรฐาน 

79.  ซอมแซมปรับปรุง

ระบบระบายน้ําและ

ผิวจราจร บริเวณถนน

พหลโยธนิ (ขาง

สะพานเดชาติวงศ) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

1,500,000.00 เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบระบายน้ําที่ดี 

ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่และที่มีการ

คมนาคมทั่วไปไดรับ

ความสะดวก รวดเร็ว ไม

มีปญหาน้ําทวมขัง 
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80.  กอสรางผิวจราจร

พรอมทอระบายน้ํา

ซอยแยกจากซอยปาริ

ชาติ ขางบานเลขที่ 

102/158 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

572,000.00 เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบระบายน้ําที่ดี 

ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง 

81.  กอสรางผิวจราจร 

พรอมทอระบายน้ํา 

ซอยแยกจากซอยปาริ

ชาติขางบานเลขที่ 

102/154 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

560,000.00 เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบระบายน้ําที่ดี 

ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง 

82. ดานการรักษา

ความสงบ

เรียบรอยและ

ความมั่นคง 

เลือกต้ังสมาชิกสภา

เทศบาล และผูบริหาร

เทศบาล 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป,รายได

จัดเก็บเอง 

4,500,000.00 เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหาร

ทองถิ่น 

การเลือกต้ังเปนไปดวย

ความเรียบรอย 

83.  วันเทศบาล เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อเชิดชูความสําคัญของการปกครอง

ทองถิ่นในรูปแบบเทศบาลใหปรากฎแก

ประชาชนทั่วไป 

พนักงานเทศบาลและ

ประชาชนทั่วไปเขาใจ

และเห็นความสําคัญ

ของการปกครองทองถิ่น

รูปแบบเทศบาล 

84.  อุดหนุนหนวยงานของ

รัฐหรือองคกรเอกชน

ในกิจกรรมอันเปน

สาธารณประโยชน 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

1,000,000.00 เพื่อสนับสนุนใหมกีารทํากิจกรรมอัน

เปนสาธารณประโยชน 

มีกิจกรรมอันเปน

สาธารณประโยชน

เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 

85.  สํารวจความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

100,000.00 เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทํางานใหผูรับบริการ

ไดรับความพึงพอใจสูงสุด 

ผูรับบริการไดรับความ

พึงพอใจสูงสุด 

86.  ฝกอบรมและฝก

ทบทวน อปพร. 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

100,000.00 เพื่อใหประชาชนมีความรู

ความสามารถในการระงับเหตุอัคคีภัย

เบ้ืองตนและเพื่อให อปพร.ที่ผานการ

ฝกอบรมไปแลวมีความรูและมีทักษะ

ในการใชอุปกรณ และเทคนิคที่ทันสมัย 

ประชาชนมีความรูและ

สามารถระงับเหตุ

อัคคีภัยเบื้องตนได อป

พร. มีความรู มีทักษะใน

การใชอุปกรณเครื่อง 

87.  ฝกซอมแผนปองกัน

ภัยฝายพลเรือน 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อฝกซอมแผนปองกันภัยฝาย

พลเรือน อาทิเชน แผนปองกันน้ําทวม 

และชวยเหลือผูประสบอุทกภัยและ

ซอมแผนอุบัติภัย 

ทําใหเกิดความคลองตัว

ในการปองกันหากมีสา

ธารณภัยเกิดขึ้นจริง 

88.  สัปดาหปองกัน

อัคคีภัย 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมณรงคปองกันอัคคีภัย การเกิดอัคคีภัยลดลง 

89.  รณรงคปองกันสา

ธารณภัย 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมรณรงคปองกันเหตุสา

ธารณภัย อุบัติภัย 

การเกิดสาธารณภัย

ลดลง 
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งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลิต 

90.  เยาวชนปองกันสา

ธารณภัย 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อฝกใหเด็กและเยาวชนรูวิธีการ

ปองกันสาธารณภัย และระงับภัย 

ตลอดจนการปองกันตัวจากภัยคุกคาม

อื่น 

เด็กและเยาวชน

ปลอดภัยรูวิธีการปองกัน 

และระงับสาธารณภัย

และภัยอื่น ๆ 

91.  จัดระเบียบการ

จําหนายสินคาในที่

สาธารณะและให

ความรูแก

ผูประกอบการคา 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

30,000.00 ผูประกอบการคารูและเขาใจในกฏ

ระเบียบของทางราชการและปฏิบัติได

อยางถูกตอง 

การจําหนายสินคาในที่

สาธารณะเกิดความเปน

ระเบียบเรียบรอย 

92.  ตรวจรวมเพื่อความ

ปลอดภัย 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

50,000.00 เพื่อจัดกําลัง อปพร.ออกตรวจรวม กับ

หนวยงานของตํารวจ  

การเกิดอัคคีภัย และเหตุ

สาธารณภัย ลดลง 

93.  ติดต้ังระบบกลอง

วงจรปด ภายใน

อาคารสํานักงาน

เทศบาล ระยะที่ 2 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

4,000,000.00 เพื่อใหมีระบบรักษาความปลอดภัย

ภายในอาคารสํานักงานที่ทั่วถึงและ

เพียงพอ 

ทรัพยสินของประชาชน

ที่มาติดตอและของทาง

ราชการตลอดจน

พนักงานมีระบบปองกัน

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

94.  ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจร

ปดภายในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค ระยะที่ 2 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

4,000,000.00 เพื่อเฝาระวัง ปองกันการกอ

อาชญากรรม การกอความไมสงบ 

สถานการณน้ํา และสนับสนุนการ

อํานวยการจราจร  

ประชาชนมีความมั่นใจ

ในระบบรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินมากยิ่งขึน้ 

95.  สนับสนุนการรักษา

ความสงบเรียบรอย

ของประชาชน 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

350,000.00 เพื่อเฝาระวัง ปองกันการเกิด

อาชญากรรมในหางรานที่มีความเสี่ยง 

เชน รานจําหนายทอง รานสะดวกซื้อ 

ธนาคาร สถานีบริการน้ํามัน 

ผูประกอบการ 

ประชาชนที่มาใชบริการ

มีความมั่นใจในระบบ

รักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินมาก

ยิ่งขึ้น 

96.  ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจร

ปดภายในบริเวณ

สถานีขนสงผูโดยสาร

จังหวัดนครสวรรค 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

800,000.00 เพื่อเฝาระวัง ปองกันและรักษาความ

ปลอดภัยจากอาชญากรรม 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินมากขึ้น 

97. ดานการบริหาร

จัดการที่ดี 

รับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิน่โดยการรองทุกข 

รองเรียน แจงขาวสารการทุจริต ปญหา

ความตองการ ตลอดจนให

ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นผานชองทาง

ตางๆ 

เทศบาลมีแนวทางใน

การพัฒนาที่สอดคลอง

กับปญหาความตองการ

ของชุมชนและประชาคม

มากยิ่งขึ้น 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  แหลงที่มา 
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98.  บริการประชาชนดาน

ทะเบียนราษฎรและ

บัตรประจําตัว

ประชาชนดวยความ

รวดเร็ว 

รายไดอื่น ๆ 0.00 ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการ

ประชาชนดานทะเบียนราษฎร ลด

ขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการ

ประชาชนดานบัตรประจําตัวประชาชน 

การปฏิบัติงานรวดเร็ว

สรางความพึงพอใจแก

ประชาชน 

99.  จัดทําของที่ระลึกและ

รางวัลมอบแกผูเสีย

ภาษี 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

200,000.00 เพื่อเปนสิ่งจูงใจใหประชาชนมาชําระ

ภาษีภายในกําหนดเวลา 

ประชาชนมาชําระภาษี

ในเวลาที่กําหนด 

100.  จัดทําวารสารเทศบาล รายไดจัดเก็บ

เอง 

1,700,000.00 เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม

ของเทศบาลใหประชาชนทราบอยาง

ตอเนื่อง 

ประชาชนไดรับทราบ

และเขาใจในกิจกรรม

และการบริหารงานของ

เทศบาลมากยิ่งขึ้น 

101.  ติดต้ังระบบใหบริการ

อินเตอรเน็ตสาธารณะ 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

222,000.00 เพื่อสนับสนุนใหเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูล

ขาวสารไดโดยไมเสียคาใชจาย และ

เปนการเพิ่มทางเลือกในการใช

อินเทอรเน็ต 

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนมีชองทางใน

การรับรูขอมูลขาวสาร

เพิ่มขึ้น 

102.  อบรมสัมมนาสมาชิก

สภาเทศบาล คณะ

ผูบริหาร พนักงาน

เทศบาล และพนักงาน

จาง 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

2,000,000.00 เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรูและเขาใจ 

เร่ืองกฎหมาย ระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติงาน ทักษะและประสบการณ 

และการปฏิบัติหนาที่ 

ผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล และพนักงาน

เทศบาล สามารถนํา

ความรูที่ไดรับมา

ประยุกตใชในการ

ปรับปรุงประสิทธ 

103.  อบรมความรูพื้นฐาน

ในการปฏิบัติราชการ 

การปฏิบัติหนาที่ดาน

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

500,000.00 เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรูและเขาใจ 

เร่ืองกฎหมาย ระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติงาน ทักษะและประสบการณ 

และการปฏิบัติหนาที่ดานคุณธรรมและ

จริยธรรม 

ผูเขารับการอบรม

สามารถนําความรูที่

ไดรับนําไปปฏิบัติงานให

มีประสิทธิภาพ 

104.  ปรับปรุงบานพัก

ปลัดเทศบาล 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

500,000.00 เพื่อใหเกิดความสวยงามและสะดวก

แกการใชสอย 

มีความเปนระเบียบ

เรียบรอย สวยงามนาอยู 

105.  กอสรางที่จอด

รถดับเพลิงหนวยเรือ

ดับเพลิงวัดตะแบก 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

150,000.00 เพื่อใชสําหรับจอดรถดับเพลิง จํานวน 

1 คัน 

มีที่สําหรับจอด

รถดับเพลิง 

106.  ปรับปรุงร้ัวบริเวณ 

สถานีดับเพลิง(งาน

ปองกันฯ) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อปรับปรุงรั้วบริเวณงานปองกันฯ มีความเรียบรอยและ

ปลอดภัย 

107.  จัดหาครุภัณฑสํานัก

ปลัดเทศบาล 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป,รายได

จัดเก็บเอง 

3,041,500.00 เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน 

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
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108.  พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารใหกับ

ผูบริหารและพนักงาน 

ผูบริหารและพนักงาน

สามารถกาวทัน

เทคโนโลยีสารสนเทศฯที่

มีการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา 

109.  รวมศูนยระบบ

เครือขายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

3,690,000.00 เพื่อรวมศูนยการบริหารจัดการระบบ

เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารระหวางเทศบาลและหนวยงาน

ในสังกัดภายนอก 

การใชงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

110.  ติดต้ังระบบปองกัน

ไวรัสคอมพิวเตอร 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

600,000.00 เพื่อรักษาความปลอดภัยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่อยูในเครือขาย

ของเทศบาล 

สามารถตรวจเช็ค และ

ปองกันไวรัส

คอมพิวเตอรไดทุกเครื่อง

ที่อยูในระบบเครือขาย 

111.  จัดหาเครื่องผลิต

กระแสไฟฟาศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฯ 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

1,000,000.00 เพื่อใหมีระบบไฟฟาสํารองกรณีไฟฟา

ดับเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟาขนาด 30 

KVA 3 เฟส ชนิดกระแสสลับ 

ระบบเทคโนโลยีสารสน

และการสื่อสารมีระบบ

ไฟฟาที่มีเสถียรภาพ 

112.  จัดหาครุภัณฑกอง

วิชาการและแผนงาน 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป,รายได

จัดเก็บเอง 

1,083,550.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

113.  จัดหาครุภัณฑสํานัก

การคลัง 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป,รายได

จัดเก็บเอง 

615,000.00 เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน 

อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอแกการ

ปฏิบัติงาน 

114.  จัดหาครุภัณฑสํานัก

การชาง 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

55,000.00 เพื่อใหมีเครื่องมือ เครื่องใช เพียงพอแก

การปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหาร 

ทําใหมีอุปกรณเครื่องมือ 

เครื่องใช เพียงพอทําให

การทํางานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

115.  สถานที่ทํางานนาอยู

นาทํางาน 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรคให

เปนสถานที่นาอยู นาทํางาน ในระดับ

มาตรฐาน 

ผูปฏิบัติงานทํางานอยาง

มีความสุขและผูมา

ติดตอ เกิดความพึง

พอใจ 

116.  สุขานาใช เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

60,000.00 เพื่อใหหองน้ําที่เทศบาลรับผิดชอบ มี

ความสะอาดถูกหลักสุขาภิบาล 

ประชาชนที่มารับบริการเกิดความ

ประทับใจ 

หองน้ําหองสวมสะอาด

ถูกหลักสุขาภิบาลและ

ประชาชนที่มารับบริการ

เกิดความพึงพอใจ 

117.  จัดหาครุภัณฑสํานัก

การสาธารณสุขฯ 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป,รายได

จัดเก็บเอง 

3,709,300.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
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118.  กอสรางอัฒจันทร

เคลื่อนที่ 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

650,000.00 เพื่อรองรับการแขงขันกีฬารายการ

ตางๆของจังหวัดนครสวรรค 

ประชาชน ไดรับความ

สะดวกในการชมการ

แขงขันรายการตางๆ 

119.  ปรับปรุงอาคารสนาม

ฟุตบอล สนามกีฬา

จังหวัดนครสวรรค 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

500,000.00 เพื่อรองรับการแขงขันรายการตางๆ 

ของจังหวัดนครสวรรค 

นักกีฬา ผูตัดสิน และ

ผูใชบริการ ไดรับความ

สะดวกในการชมการ

แขงขันรายการตางๆ 

120.  ปรับปรุงหองน้ํา

ดานขางอาคารสนาม

ฟุตบอล สนามกีฬา

จังหวัดนครสวรรค 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

300,000.00 เพื่อรองรับการแขงขันกีฬารายการ

ตางๆของจังหวัดนครสวรรค 

ประชาชน ไดรับความ

สะดวกในการชมการ

แขงขันรายการตางๆ 

121.  ปรับปรุงอุปกรณระบบ

สงน้ําภายในสระวาย

น้ําสนามกีฬากลาง

จังหวัดนครสวรรค 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

150,000.00 เพื่อใหสระวายน้ํา มีสภาพดี พรอมรับ

การแขงขันกีฬารายการตางๆของ

จังหวัดนครสวรรค 

นักกีฬา และผูใชบริการ 

ไดรับการสะดวกในการ

ใชบริการ 

122.  ปรับปรุงระบบไฟฟา

สนามฟุตบอล 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

500,000.00 เพื่อใหระบบไฟฟาภายในสนาม

ฟุตบอลมีสภาพดี ปลอดภัย รองรับการ

แขงขันรายการตางๆของจังหวัด

นครสวรรค 

นักกีฬา และผูใชบริการ

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย สามารถ

รองรับการแขงขัน

รายการตางๆได 

123.  จัดหาครุภัณฑสํานัก

การศึกษา 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป,รายได

จัดเก็บเอง 

389,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

124.  กอสรางอาคารเรียน 

คสล. 4 ช้ัน ใตถุนโลง 

(4/12) ท.1 

เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

8,307,000.00 โรงเรียนมีหองเรียนเพียงพอกับการใช

งาน 

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่

สมบูรณ เพียงพอตอการ

ใชงาน 

125.  กอสรางอาคารเรียน

อนุบาล ท.1 

เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

5,266,800.00 โรงเรียนมีหองเรียนระดับอนุบาล

เพียงพอกับการใชงาน 

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่

เพียงพอตอการจัดการ

เรียนการสอน 

126.  จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาลวัด

ไทรใต ท.1 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป,เงิน

อุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค 

1,462,050.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

127.  ปรับปรุงหองสมุด ท.2 เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

140,000.00 เพื่อใหมีสถานที่คนควาหาความรู ที่

เพียงพอตอความตองการของนักเรียน 

และบุคลากรในโรงเรียน 

โรงเรียนมีหองสมุด

กวางขวางเพียงพอตอ

การคนควาหาความรู

ของนักเรียน 
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128.  จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาลวัด

ปากน้ําโพใต ท.2 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป,เงิน

อุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค,

รายไดจัดเก็บ

เอง 

829,600.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

129.  ปรับปรุงอาคารเรียน1 

ช้ันลาง ท.3 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

800,000.00 เพื่อเปนโรงอาหารสําหรับบริการ

นักเรียนใหมีที่รับประทานอาหารที่ถูก

สุขลักษณะ 

มีสถานที่รับประทาน

อาหารที่ถูกสุขลักษณะ

และเพียงพอตอจํานวน

นักเรียน 

130.  กอสรางโรงจอดรถ ท.

3 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

156,000.00 เพื่อเปนที่จอดรถของผูปกครอง

นักเรียน และผูที่มาติดตอราชการใน

สถานศึกษา 

มีสถานที่จอดรถเพียงพอ 

เปนระเบียบเรียบรอย 

131.  จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาลวัด

พรหมจริยาวาส ท.3 

เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

2,378,100.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

132.  ปรับปรุงโรงอาหาร ท.

4 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

1,365,000.00 เพื่อใหนักเรียนมีทีน่ั่งรับประทาน

อาหารไดเพียงพอกับจํานวนนักเรียน

ทุกฤดูกาล 

นักเรียนมีที่นั่ง

รับประทานอาหารได

พอเพียง การควบคุม

นักเรียนงายขึ้น เพราะไม

มีโรงประกอบอาหารมา

ขวาง 

133.  จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาลวัดวร

นาถบรรพต ท.4 

เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

1,957,100.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

134.  ปรับปรุงอาคารเรียน1 

ช้ันลาง ท.5 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

600,000.00 เพื่อใหมีหองเรียน และหองสมุด

เพียงพอตอจํานวนนักเรียน 

โรงเรียนมีหองเรียน และ

หองสมุดเพียงพอตอ

จํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น 

135.  จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาลวัด

ชองคีรีศรีสิทธิวราราม 

ท.5 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป,เงิน

อุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค,

รายไดจัดเก็บ

เอง 

941,200.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

136.  ปรับปรุงอาคาร 2 ช้ัน 

4 ท.6 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

90,000.00 เพื่อใหนักเรียนมีหองเรียนที่เหมาะแก

การจัดการเรียนการสอน 

มีหองเรียนที่ดีถูก

สุขลักษณะและสวยงาม 

137.  ปรับปรุงโรงอาหาร ท.

6 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

61,000.00 เพื่อใหมีสถานที่ประกอบอาหารที่ถูก

หลักสุขาภิบาล 

มีที่ประกอบอาหารที่ถูก

หลักสุขาภิบาล 
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138.  จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาลวัด

จอมครีนาคพรต ท.6 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป,เงิน

อุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค 

685,400.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

139.  กอสรางทอระบายน้ํา 

ท.7 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

400,000.00 เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง โรงเรียนมีระบบการ

ระบายน้ําที่ดี 

140.  ปรับปรุงหองเรียน

อนุบาล ท.7 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

75,000.00 เพื่อใหนักเรียนอนบุาลมีหองเรียนที่

เหมาะสม สะอาด สวยงาม 

มีความพรอมดานการ

เรียนการสอน 

141.  กอสรางอาคาร

อเนกประสงคช้ันลอย 

ท.7 

เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

5,600,000.00 เพื่อมีสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมตางๆ

ของโรงเรียนและนกัเรียน 

นักเรียนมีสถานที่

เพียงพอตอการจัด

กิจกรรมหรือจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียน 

142.  จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาลวัด

สุคตวราราม ท.7 

เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

1,472,600.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

143.  ปรับปรุงระบบไฟฟา

อาคาร 1 ท.8 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

25,000.00 เพื่อปองกันไฟตก และเพิ่ม

ความสามารถในการจายไฟ 

ไฟไมตก อุปกรณไม

ชํารุด และปองกันปญหา

การลัดวงจร อาจมีผลทํา

ใหเกิดเพลิงไหม 

144.  จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาลวัด

ไทรเหนือ ท.8 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป,เงิน

อุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค 

1,247,900.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

145.  อบรมครูศูนยพัฒนา

เด็กเล็กชุมชนเพื่อ

พัฒนาวิชาการ 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

40,000.00 เพื่อใหครูผูดูแลเด็กมีความเขาใจ

เกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรู

ของเด็กเล็ก สามารถจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาเด็กเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ครูผูดูแลเด็กมีความ

เขาใจเกี่ยวกับการจัด

ประสบการณเรียนรูของ

เด็กเล็กสามารถจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก 

146.  กอสรางปายชุมชน รายไดจัดเก็บ

เอง 

21,000.00 เพื่อความเปนระเบียบและสวยงาม ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดทราบที่ต้ังของชุมชน 

147.  จัดหาครุภัณฑกอง

สวัสดิการสังคม 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป,รายได

จัดเก็บเอง 

1,421,800.00 เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน

อยางเพียงพอในการปฎิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

148.  จัดหาครุภัณฑสํานัก

การประปา 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

2,325,000.00 เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอใน

การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

149.  ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจร

ปดภายในสถานธนานุ

บาล 3 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

100,000.00 เพื่อรักษาความปลอดภัยแกทรัพยสิน

ของประชาชนและสถานธนานุบาล 

ประชาชนใหความ

เช่ือถือและมั่นใจใน

ระบบความปลอดภัยแก

ทรัพยสิน 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลิต 

150.  จัดหาครุภัณฑสถานธ

นานุบาล 3 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

15,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

151.  จัดหาครุภัณฑสถานี

ขนสงผูโดยสารจังหวัด

นครสวรรค 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

105,000.00 เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานให

ทันสมัย 

ระบบงานรวดเร็ว 

ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 

 

แผนภูม ิ แสดงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลนครนครสวรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,957,400.00

21,080,800.00

13,900,000.00

21,345,000.00

15,160,000.00

59,952,900.00

โครงการในขอบัญญัติงบประมาณ

ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคม
และชุมชน

ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพ
เมือง

ยุทธศาสตรดานการรักษาความ
สงบเรียบรอยและความมั่นคง

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี

 

 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 20 20,957,400.00  

ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 27 21,080,800.00  

ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 18 13,900,000.00  

ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมือง 16 21,345,000.00  

ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 15 15,160,000.00  

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี 55 59,952,900.00  
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลนครนครสวรรค ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

 

 ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

1. ดานการ

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

พัฒนาชุมชนเพื่อ

ทุกคนสุขภาพดี 

เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00 400,000.00 78/51 01/10/2550 30 

2.  โรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ เด็กไทย

ทําได 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 100,000.00 121/51 01/10/2550 30 

3.  กาวยางอยาง

มั่นใจปองกันภัย

โรคติดตอ  

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 100,000.00 เฝาระวัง

ปองกัน

และ

ควบคุม

โรคติดตอ 

01/10/2550 2 

4.  อบรมการปองกัน

และควบคุม

โรคติดตอในชุมชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 100,000.00 เฝาระวัง

ปองกัน

และ

ควบคุม

โรคติดตอ 

01/10/2550 2 

5.  ปองกันและ

ควบคุมโรคไขหวัด

นกในเขตเทศบาล  

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 100,000.00 เฝาระวัง

ปองกัน

และ

ควบคุม

โรคติดตอ 

01/10/2550 2 

6.  พัฒนาผูนําการ

ออกกําลังกายและ

สงเสริมการออก

กําลังกายของ

ประชาชน  

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดจัดเก็บเอง 

400,000.00 400,000.00 18/51 01/10/2550 1 

7.  สื่อประชาสัมพันธ

ดานสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม  

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดจัดเก็บเอง 

400,000.00 400,000.00 42/51 01/10/2550 15 

8.  พัฒนาศักยภาพ

ดานสาธารณสุข  

เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค 

240,000.00 240,000.00 14,16,17/

51 

01/10/2550 5 

9.  พัฒนาศักยภาพ 

อสม. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,467,400.00 1,467,400.00 28/51 01/10/2550 6 

10.  ศูนยกลางการ

พัฒนาการเรียนรู

เพื่อชุมชน  

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 200,000.00 19/51 01/10/2550 3 
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 ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

11.  พัฒนางาน

สาธารณสุขมูล

ฐานในเขต

เทศบาล  

เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค 

610,000.00 610,000.00 พัฒนา

สาธารณสุ

ขมูลฐาน 

01/10/2550 5 

12.  ปองกันการ

กลับมาของ

ยาเสพติดใน

สถานศึกษา  

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 100,000.00 6/51 01/10/2550 2 

13.  รณรงคและ

ปองกันยาเสพติด

กับประชาชนใน

ชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 78,078.00 350/4618 12/10/2550 15 

14.  พัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการแตง

ผมเสริมสวย  

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 30,000.00 6,12/51 01/10/2550 1 

15.  มหกรรมอาหาร

และของดีเมือง

ปากน้ําโพ 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 100,000.00 มหกรรม

อาหาร

และของดี 

01/10/2550 10 

16.  พัฒนาตลาดสด

นาซ้ือในเขต

เทศบาล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 220,000.00 220,000.00 11/51 01/10/2550 1 

17.  การจัดการขยะ

อยางเปนระบบใน

โรงเรียน ชุมชน วัด 

และเทศบาล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 200,000.00 20,21/51 01/10/2550 1 

18.  เงินสมทบคา

กอสรางระบบ

รวบรวมและบําบัด

น้ําเสีย  

เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000,000.00 15,000,000.00 12/2549 30/12/2548 1,080 

19.  ติดต้ังระบบตรวจ

วิเคราะหการใช

พลังงานไฟฟา

ภายในอาคาร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 600,000.00 590,000.00 25/2551 13/06/2551 90 

20. ดานการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 

สนับสนุนการเขาสู

เกณฑมาตรฐาน

การศึกษาใน

โรงเรียนสังกัด

เทศบาล  

รายไดจัดเก็บเอง 1,320,800.00 36,560.00 103/51 21/08/2551 7 
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 ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

21.  อบรมครูเพื่อ

พัฒนาวิชาการ 

รายไดจัดเก็บเอง 600,000.00 300,000.00 45/51 29/08/2551 7 

22.  ปฐมนิเทศ

ผูปกครองนักเรียน 

รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00 35,750.00 65/51 26/06/2551 7 

23.  คุณธรรมนํา

ความรู 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 17,728.00 105/51 25/07/2551 7 

24.  ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 15/51 08/12/2550 7 

25.  จัดหาหนังสือเรียน

ใหนักเรียนระดับ

อนุบาลศึกษา

ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,100,000.00 5,500,000.00 7/2551 09/02/2551 30 

26.  ประกวดครูดีเดน รายไดจัดเก็บเอง 35,000.00 30,950.00 80/51 04/07/2551 7 

27.  แขงขันคนเกง 

ระดับเทศบาล

กลุมการศึกษา

ทองถิ่นที่ 7 และ

ระดับประเทศ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 14,400.00 35/51 20/02/2551 7 

28.  สัมมนา

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้น

พื้นฐานโรงเรียน

สังกัดเทศบาลนคร

นครสวรรค 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 225,000.00 45/51 29/08/2551 5 

29.  บัณฑิตนอย รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 11,700.00 43/51 22/05/2551 7 

30.  นิทรรศการผลงาน

และประกวด

ผลงานการศึกษา

ระดับทองถิ่น 

ระดับประเทศ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000.00 49,997.00 72/51 08/07/2551 7 

31.  จัดทําเอกสาร

เผยแพรขาวสาร

ทางวิชาการ 

รายไดจัดเก็บเอง 25,000.00 19,852.00 24/51 15/02/2551 7 

32.  พัฒนานักเรียน

ดานกีฬากรีฑา

และดนตรีสูความ

เปนเลิศ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดจัดเก็บเอง 

2,000,000.00 49,000.00 15/51 15/11/2550 7 
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 ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

33.  แขงขันกีฬา

อนุบาล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 101,147.00 108/51 07/08/2551 7 

34.  เทศบาลนคร

นครสวรรคคัพ 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 145,300.00 105/51 25/07/2551 7 

35.  วันเด็กแหงชาติ รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 50,000.00 10/51 10/01/2551 7 

36.  ดนตรีเพื่อ

ประชาชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 63,000.00 12/51 15/01/2551 7 

37.  จัดงานวันครู รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 36,000.00 8/51 14/02/2551 7 

38.  สนับสนุน สงเสริม 

งานรัฐพิธีราชพิธี 

และงานประเพณี

ทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บเอง 1,000,000.00 45,000.00 65/51 03/06/2551 7 

39.  จัดกิจกรรมเด็ก

เล็กและสงเสริม

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 126,670.00 50/620 02/10/2550 40 

40. ดานสวัสดิการ

สังคมและชุมชน 

สงเสริมอาชีพ

ประชาชน 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 276,146.00 294/670 09/06/2551 60 

41.  สงเสริมผลิตภัณฑ

ลานคาชุมชน หนึ่ง

ชุมชนหนึ่ง

ผลิตภัณฑ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 600,000.00 581,172.94 255/602 10/01/2551 90 

42.  ชวยเหลือ

ฌาปนกิจศพผู

ยากไรอนาถา 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 30,000.00 78/1010 20/09/2550 40 

43.  พัฒนาชุมชน

ประชาชนอยูดีมี

สุขตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00 127,190.00 372/791 10/03/2551 60 

44.  อบรมสัมมนา

คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ และ

สมาชิกฌาปนกิจ 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 119,876.00 268/635 09/07/2551 15 

45.  ครอบครัวผาสุก รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 119,647.00 229/568 03/04/2551 25 

46.  อบรมกฎหมาย

จราจรสําหรับผูนํา

และสมาชิกใน

ชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 297,998.00 163/2227 09/01/2551 45 
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 ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

47.  สงเคราะห

ผูดอยโอกาสใน

เขตเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 3,000,000.00 1,110,825.00 74/931 29/10/2550 30 

48.  สงเคราะห

ผูประสบภัย  

รายไดจัดเก็บเอง 2,500,000.00 559,675.00 26/217 01/10/2550 30 

49.  อบรมสัมมนาและ

ทัศนศึกษาดูงาน 

คณะกรรมการ

และสมาชิกกลุม

สตรีชุมชน  

รายไดจัดเก็บเอง 1,500,000.00 881,675.00 336/716 07/07/2551 30 

50.  อบรมสัมมนาและ

ทัศนศึกษาดูงาน 

คณะกรรมการ 

อนุกรรมการ ที่

ปรึกษา และ

สมาชิกชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 2,000,000.00 276,146.00 294/670 09/06/2551 60 

51. ดานการพัฒนา

กายภาพเมือง 

กอสรางระบบ

ระบายน้ํา ถนน

พุทธมงคล - เช่ือม

ถนนสาย

พิษณุโลก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 4,600,000.00 4,595,000.00 16/2551 28/02/2551 180 

52.  ปรับปรุงเกาะ

กลางถนนภายใน

เขตเทศบาล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 490,000.00 414,000.00 25/2551 17/06/2551 90 

53.  ปรับปรุงร้ัวรอบ

อุทยานสวรรค 

เงินอุดหนุนทั่วไป 4,500,000.00 4,498,000.00 14/2551 14/02/2551 240 

54.  วางทอเมนประปา

ถนน มาตุลี -ถนน

ดาวดึงส 

รายไดจัดเก็บเอง 1,260,000.00 1,260,000.00 5/2551 28/02/2551 90 

55.  วางทอเมนประปา

ซอย มาตุลี 26 

รายไดจัดเก็บเอง 393,000.00 390,000.00 7/2551 05/06/2551 60 

56.  วางทอเมนฝงตรง

ขามหมูบานการุณ

รังษีตลาดใต 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 200,000.00 9/2551 16/06/2551 45 

57.  วางทอเมนประปา

ถนนหนาโรงเรียน

นวมินทรฯ 

รายไดจัดเก็บเอง 1,140,000.00 1,130,000.00 8/2551 16/06/2551 90 

58.  ติดต้ังเครื่องสูบ

จายปูนขาว 

รายไดจัดเก็บเอง 450,000.00 450,000.00 3/2551 22/01/2551 60 
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 ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

59.  ติดต้ังเครื่องจาย

คลอรีนแกส 

รายไดจัดเก็บเอง 520,000.00 520,000.00 4/2551 22/01/2551 60 

60.  ติดต้ังเครื่อง

ตรวจวัดคุณภาพ

น้ํา 

รายไดจัดเก็บเอง 580,000.00 578,000.00 2/2551 18/01/2551 60 

61. ดานการรักษา

ความสงบเรียบรอย

และความมั่นคง 

สํารวจความพึง

พอใจของ

ผูรับบริการ 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 69,000.00 33/2551 04/03/2551 180 

62.  ติดต้ังระบบกลอง

วงจรปด ภายใน

อาคารสํานักงาน

เทศบาล ระยะที่ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป 4,000,000.00 3,900,000.00 9/2551 05/03/2551 90 

63.  ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศน

วงจรปดภายใน

บริเวณสถานี

ขนสงผูโดยสาร

จังหวัดนครสวรรค 

รายไดจัดเก็บเอง 800,000.00 690,000.00 17/2551 25/03/2551 60 

64. ดานการบริหาร

จัดการที่ดี 

จัดทําของที่ระลึก

และรางวัลมอบแก

ผูเสียภาษี 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 165,000.00 31/2551 11/12/2550 15 

65.  จัดทําวารสาร

เทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 1,700,000.00 602,000.00 52/51 28/07/2551 10 

66.  พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 100,000.00 อบรม 01/10/2549 5 

67.  ติดต้ังระบบ

ปองกันไวรัส

คอมพิวเตอร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 600,000.00 595,000.00 22/2551 21/05/2551 30 

68.  จัดหาเครื่องผลิต

กระแสไฟฟาศูนย

เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000.00 880,000.00 35/51 03/09/2551 60 

69.  จัดหาครุภัณฑกอง

วิชาการและ

แผนงาน 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดจัดเก็บเอง 

1,083,550.00 1,073,000.00 จัดหา

ครุภัณฑ 

01/10/2550 30 
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70.  จัดหาครุภัณฑ

สํานักการชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 55,000.00 55,000.00 จัดหา

ครุภัณฑ 

01/10/2550 30 

71.  สถานที่ทํางานนา

อยูนาทํางาน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 50,000.00 284/51 01/10/2550 15 

72.  สุขานาใช เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 60,000.00 320/51 01/10/2550 15 

73.  จัดหาครุภัณฑ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดจัดเก็บเอง 

3,709,300.00 3,709,300.00 จัดหา

ครุภัณฑ 

01/10/2550 60 

74.  ปรับปรุงระบบ

ไฟฟาสนาม

ฟุตบอล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00 500,000.00 46/51 04/09/2551 60 

75.  จัดหาครุภัณฑ

สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดจัดเก็บเอง 

389,000.00 389,000.00 จัดหา

ครุภัณฑ 

01/10/2550 30 

76.  กอสรางอาคาร

เรียน คสล. 4 ช้ัน 

ใตถุนโลง (4/12) 

ท.1 

เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค 

8,307,000.00 8,305,500.00 5/51 29/05/2551 360 

77.  จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาล

วัดไทรใต ท.1 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป,เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

1,462,050.00 104,550.00 89/51 01/10/2550 30 

78.  ปรับปรุงหองสมุด 

ท.2 

เงินอุดหนุนทั่วไป 140,000.00 139,500.00 40/51 11/07/2551 25 

79.  จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาล

วัดปากน้ําโพใต ท.

2 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป,เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค,

รายไดจัดเก็บเอง 

829,600.00 244,000.00 64/51 01/10/2550 30 

80.  กอสรางโรงจอดรถ 

ท.3 

รายไดจัดเก็บเอง 156,000.00 155,400.00 17/2551 19/03/2551 60 

81.  ปรับปรุงอาคาร

เรียน1 ช้ันลาง ท.5 

เงินอุดหนุนทั่วไป 600,000.00 599,000.00 26/51 18/06/2551 60 

82.  ปรับปรุงอาคาร 2 

ช้ัน 4 ท.6 

เงินอุดหนุนทั่วไป 90,000.00 89,400.00 30/51 15/07/2551 45 

83.  ปรับปรุงโรงอาหาร 

ท.6 

เงินอุดหนุนทั่วไป 61,000.00 60,000.00 30/51 15/07/2551 45 

84.  ปรับปรุงหองเรียน

อนุบาล ท.7 

เงินอุดหนุนทั่วไป 75,000.00 74,000.00 20/2551 10/04/2551 60 
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85.  อบรมครูศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนเพื่อพัฒนา

วิชาการ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000.00 38,863.00 304/4102 15/02/2551 25 

86.  จัดหาครุภัณฑ

สํานักการประปา 

รายไดจัดเก็บเอง 2,325,000.00 2,325,000.00 1-4/2551 20/11/2550 120 

 

  ฉ. ผลการดําเนินงาน
  เทศบาลนครนครสวรรคไดดําเนนิโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2551 ในเขต

พื้นที ่ โดยไดรับความรวมมอื การสงเสรมิและสนับสนนุจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนใน

พื้นที่จนโครงการตาง ๆ ประสบผลสําเร็จดวยด ี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทัง้ในพื้นที่และพื้นที่

ใกลเคียง โดยมีผลการดําเนนิงานที่สําคัญดังนี ้

  1. โครงการพฒันาสุขภาพดสูีชุมชน สอดคลองกับยทุธศาสตรดานการสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

  2. โครงการเฝาระวงัปองกนัและควบคุมโรคติดตอในเขตเทศบาลนครนครสวรรค 

สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
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  3. โครงการจดัหาหนงัสือเรียนใหนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศกึษา  

สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

  ทั้งนี ้หากประชาชนทุกทานหรอืสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงค

จะเสนอความคิดเหน็หรือขอเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลนครนครสวรรค สามารถติดตอสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่เทศบาลนครนครสวรรค หรือแจงผานผูบริหารเทศบาลนครนครสวรรคทราบ เพื่อจะได

พิจารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพืน้ที่

ในระยะตอไป 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั 

    ประกาศ ณ วันที ่ 15  ธันวาคม  พ.ศ. 2551 

 
          นายจิตตเกษม  นิโรจน 
          (นายจิตตเกษม  นโิรจน) 

      นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค 

 


