
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค 

เร่ือง  การรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และ    

ผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วไป

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) เทศบาลนครนครสวรรค จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ    

การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ   

พ.ศ. 2552 มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลนครนครสวรรค 

ดังนี้ 

  ก. วิสยัทัศน ของเทศบาลนครนครสวรรค  

"สุขภาพดีถวนหนา การศึกษาไดมาตรฐาน 

สาธารณูปโภคกาวไกล รวมใจพัฒนา พาเศรษฐกิจรุงเรือง" 

  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 ของเทศบาลนครนครสวรรคไดกําหนดยทุธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนายทุธศาสตรไว  6 ยุทธศาสตร ดังนี ้

  1. ยทุธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

1.1 สงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกนั

ควบคุมโรคที่เหมาะสม และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชวีติที่ดีขึ้น 

1.2 พัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต ครอบครัว สังคม 

1.3 เพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึก ใหตระหนกัถึงพิษภัยของยาเสพติด ใหแกเด็ก 

เยาวชน และประชาชน 

1.4 เสริมสราง สนบัสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ 

1.5 สงเสริม พัฒนา สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพษิ 

  2. ยทุธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

2.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกนัทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ 

2.2 พัฒนาวชิาการและสงเสริมการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-learning) 

2.3 พัฒนาสงเสริมใหนกัเรียนสือ่สารได 3 ภาษา 

2.4 สงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรูความสามารถ เปนเลิศทางดาน

กีฬา ดนตรีและนนัทนาการ 

2.5 สงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิน่กจิกรรม     

พระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว 

2.6 สงเสริม สนับสนุนเดก็ เยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

2.7 สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาทองถิน่ 

  3. ยทุธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 

3.1 สงเสริม และสนับสนนุ การแกไขปญหาความยากจน 

3.2 พัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชน 

3.3 เสริมสรางความเขมแข็งใหกบัชุมชน 

3.4 สงเคราะห ผูดอยโอกาสทางสังคม และผูประสบภัยพิบัต ิเพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน 

3.5 สงเสริมการมสีวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของชมุชน 

  4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมือง 

4.1 ปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ 

4.2 พัฒนาระบบการจราจร 
4.3 ปรับปรุงภูมิทศัน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นนัทนาการ และสวนสาธารณะ 

4.4 ปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้าํประปา พฒันาคุณภาพน้าํประปา 

4.5 ปรับปรุงและเพิ่มประสทิธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้าํทวม 
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  5. ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 

5.1 การสนับสนุน สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน 

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 ถูกตองตามระเบยีบกฎหมาย และพฒันาใหเกดิความคุมคา 

6.4 เพิ่มประสทิธิภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทัว่ถงึ และเปนธรรม 

6.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ 

6.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที ่เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธภิาพได

มาตรฐาน 
ง. การวางแผนงบประมาณ 

  เทศบาลนครนครสวรรค ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2552-

2554) ตามกระบวนการที่บญัญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถิน่ พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อ

รับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนาํมาจัดทาํโครงการเพื่อพัฒนาพืน้ที่ ที่บรรจุไว

ในแผนพฒันา 3 ป ตอไป 

  เทศบาลนครนครสวรรค ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2552-2554) เมื่อวันที ่30  มิถนุายน  

2551 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดาํเนนิการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2552-2554) รวม 615 โครงการ 

งบประมาณ 3,920,926,735 บาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ไดดังนี ้
2552 2553 2554 

ยุทธศาสตร 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 23 41,331,325 27 203,350,000 23 158,190,000 

ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

41 187,594,040 42 130,795,800 40 30,935,800 

ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 21 23,400,000 21 23,400,000 21 23,400,000 

ดานการพัฒนากายภาพเมือง 36 400,726,000 98 1,350,945,000 55 1,101,988,000 

ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและ

ความมั่นคง 

9 5,010,000 7 9,860,000 6 3,360,000 

ดานการบริหารจัดการที่ดี 67 81,280,030 45 103,651,040 33 41,709,700 

รวม 197 739,341,395 240 1,822,001,840 178 1,359,583,500 
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แผนภูมิแทง แสดงจํานวนโครงการตามแผน 3 ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิแทง แสดงงบประมาณตามแผน 3 ป 
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  จ. การจัดทาํงบประมาณ 
  ผูบริหารเทศบาลนครนครสวรรค ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที ่ 23 กันยายน  

2551 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 169 โครงการ งบประมาณ 142,655,045 บาท 

สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร ไดดังนี้  

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 20 36,216,325 

ดานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 33 25,545,800 

ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 20 14,004,058 

ดานการพัฒนากายภาพเมือง 29 33,104,632 

ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 9 4,310,000 

ดานการบริหารจัดการที่ด ี 58 29,474,230 

รวม 169 142,655,045  
 

  การพิจารณา : พิจารณาวาการดําเนินงานนั้น มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแตละ

ยุทธศาสตรเปนอยางไร มีการกระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยูเฉพาะยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่ง

หรือไม องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับยุทธศาสตรใด 

  พบวา : เทศบาลนครนครสวรรค มีการดําเนินงานในป 2552 จํานวน 6 ยุทธศาสตร มีการกระจุกตัว

ของโครงการและงบประมาณดังนี้ 

  อันดับ 1 ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จํานวนเงนิ 36,216,325 บาท 

  อันดับ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมือง  จํานวนเงนิ 33,104,632 บาท 

  อันดับ 3 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี  จํานวนเงนิ 29,474,230 บาท  

  อันดับ 4 ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมฯ จํานวนเงนิ 25,545,800 บาท 

  อันดับ 5 ยุทธศาสตรดานสวสัดิการสังคมและชุมชน จํานวนเงนิ 14,004,058 บาท 

  อันดับ 6 ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยฯ จํานวนเงนิ   4,310,000 บาท 

  สรุป  เทศบาลนครนครสวรรค ใหความสําคัญกับการพัฒนาดานสุขภาพอนามัยของประชาชนใน

เขตเทศบาลเปนสําคัญ พรอมกับการปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลเพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน 

และใหความสําคัญกับการพัฒนาการใหบริการประชาชนและพัฒนาองคกรใหมีความกาวหนาสามารถใหบริการ

ประชาชนไดในทุกดานตอไป 
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 รายละเอยีดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลนครนครสวรรค มีดังนี ้
 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

1. ดานการ

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

พัฒนาศักยภาพการเฝา

ระวังปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอในเขต

เทศบาลนครนครสวรรค 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 เพิ่มพูนความรู เพื่อพัฒนา

ศักยภาพใน การเฝาระวัง

ปองกันและควบคุมโรคติดตอ

ตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

ชุมชนและโรงเรียน

สังกัดเทศบาลมีการ

เฝาระวังอยางตอเนื่อง

จากแกนนําสุขภาพทํา

ใหปลอดภัยจาก

โรคติดตอตางๆ 

2.  พัฒนาศักยภาพการ

เรียนการสอนเพศศึกษา

และโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000 เพื่อใหบุคลากรครูและนักเรียน

ในสังกัดเทศบาลไดรับความรู

เกี่ยวกับการเรียนเพศศึกษา

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

นักเรียนในสังกัด

เทศบาลมีความรูความ

เขาใจในเรื่อง

เพศศึกษาและ

โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธอยาง

ถูกตอง 

3.  จิตแจมใสหัวใจเบิกบาน รายไดจัดเก็บเอง 50,000 เพื่อสรางเสริมสุขภาพ

ประชาชนในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค 

ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับการสราง

เสริมสุขภาพไมนอย

กวารอยละ 80 

4.  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 เพื่อใหนักเรียนไดรับการ

สงเสริมอนามัยและแกไข

ปญหาสุขภาพทั้งดานรางกาย

และจิตใจตลอดจนมี

พัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

นักเรียนไดรับการ

สงเสริมสุขภาพและ

แกไขปญหาสุขภาพทั้ง

ดานรางกายและจิตใจ

ไมนอยกวารอยละ 80 

5.  สานสายใยใสใจ

ผูสูงอายุ 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000 เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการตรวจ

สุขภาพประจําป 

ผูสูงอายุในเขต

เทศบาลไดรับการตรวจ

สุขภาพประจําป 

6.  พัฒนาศักยภาพดาน

การสาธารณสุข 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี

พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 

สงเสริมการคุมครองผูบริโภค 

และสนับสนุนใหประชาชนมี

สวนรวมในการดูแลสุขภาพ

ตนเอง 

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

7.  พัฒนาศักยภาพ อสม. เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 เพื่อให อสม. มีความรูและ

ทักษะในการดําเนินงานดาน

สาธารณสุขมูลฐาน 

อสม. มีความรูและ

ทักษะในการ

ดําเนินงานดาน

สาธารณสุขมูลฐาน 

8.  พัฒนางานสาธารณสุข

มูลฐานในเขตเทศบาล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 640,000 เพื่อสนับสนุนและพัฒนา

ศักยภาพการดําเนินงาน

สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 

ชุมชนมีความเขมแข็ง

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 
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 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

9. ดานการ

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

เขาคายทักษะชีวิตพิชิต

ยาเสพติด 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ

นักเรียน และสรางภูมิคุมกันให

หางไกลยาเสพติด 

นักเรียนมีทักษะในการ

ใชชีวิตอยางถูกตอง 

10.  รณรงคและปองกัน

ยาเสพติดกับประชาชน

ในชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000 เพื่อใหผูนําชุมชน เยาวชนและ

ประชาชนในชุมชนทราบถึง

นโยบายและแนวทางในการ

ปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด 

ผูนําชุมชน เยาวชนการ

มีสวนรวมในการ

รณรงคปองกันและ

แกไขปญหาเสพติด 

11.  พัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการจําหนาย

อาหารในเขตเทศบาล

และในสถานศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 90,000 เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

ยกระดับมาตรฐานสถานที่

จําหนายอาหารตามเกณฑ

มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 

60 % ของผูจําหนาย

อาหารผานเกณฑ

มาตรฐานดาน

สุขาภิบาลอาหาร 

12.  มหกรรมอาหารและของ

ดีเมืองปากน้ําโพ 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000 เพื่อสรางรายไดใหกับ

ผูประกอบการในทองถิ่นเพื่อ

สรางสัมพันธอันดีระหวาง

ประชาชนกับเทศบาล 

ผูประกอบการใน

ทองถิ่นมีรายไดเพิ่ม

มากขึ้น 

13.  พัฒนาตลาดสดนาซ้ือ

ในเขตเทศบาล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อยกระดับมาตรฐานตลาด

สดภายในเขตเทศบาลเพื่อ

พัฒนาอาหารปลอดภัยใน

ตลาดสด 

ตลาดสดภายในเขต

เทศบาลไดรบัพัฒนา

ตามเกณฑมาตรฐาน

ตลาดสดนาซ้ือประชาชน

ไดบรโิภคพืชผักท่ี

ปราศจากสารเคมี 

14.  สถานที่ทํางานนาอยูนา

ทํางาน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 เพื่อพัฒนาสถานทีท่ํางานของ

เทศบาลนครนครสวรรคใหเปน

สถานที่นาอยูนาทํางานใน

ระดับมาตรฐาน 

สํานักงานเทศบาลนคร

นครสวรรคไดรับการ

พัฒนาตามเกณฑ

มาตรฐาน 

15.  คัดแยกขยะในโรงเรียน  รายไดจัดเก็บเอง 50,000 เพื่อรณรงคใหเกิดความ

ตระหนักและเห็นความสําคัญ

เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย 

นักเรียนในสังกัด

เทศบาลทุกคนเกิด

ความตระหนักและเห็น

ความสําคัญเกี่ยวกับ

การคัดแยกขยะ 

16.  ลดภาวะโลกรอน รายไดจัดเก็บเอง 100,000 เพื่อลดปริมาณการใช

ถุงพลาสติกในเขต เทศบาล 

การใชถุงพลาสติกที่

ลดลง 

17.  ลดภาวะโลกรอน รายไดจัดเก็บเอง 100,000 เพื่อปลูกฝงใหเกิดความ

ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ

พลังงาน ทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม 

นักเรียนแกนนํามีความ

ตระหนักในเรื่องการ

อนุรักษพลังงาน 

ทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม 

18.  กอสรางเมรุพรอม

เตาเผาแบบปลอด

มลพิษ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,990,000 เพื่อใหเปนที่ฌาปนกิจ

ผูเสียชีวิตและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมทางอากาศ 

มีสถานที่ฌาปนกิจ

ระบบมาตรฐานไร

มลพิษในอากาศ 
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 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

19. ดานการ

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

ศึกษาความเหมาะสม

และออกแบบ

รายละเอียดศูนยกําจัด

ขยะมูลฝอยแบบครบ

วงจร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 3,000,000 เพื่อใหมีระบบจัดการขยะมูล

ฝอยถูกตองตามหลักสุขาภิบาล

รองรับมูลฝอยจากเทศบาลและ

ชุมชนใกลเคียงได 

มีรายงานการศึกษา

ความเหมาะสมและ

เอกสารนี้ใชในการ

ประมูลจางเหมา

กอสรางปรับปรุง ศูนย

กําจัดมูลฝอยแบบครบ 

20.  เงินสมทบคากอสราง

ระบบรวบรวมและ

บําบัดน้ําเสีย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 28,941,325 เพื่อการกอสรางระบบรวบรวม

และบําบัดน้ําเสีย 

คุณภาพน้ําและ

ทรัพยากรทางน้ําในแมน้ํา

เจาพระยาจะดีขึ้น 

21. ดานการศึกษา 

ศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

สงเสริมโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลฯ สูสังคม

แหงการเรียนรู 

รายไดจัดเก็บเอง 1,410,800 เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา

ทุกระดับใหไดมาตรฐาน 

โรงเรียน และนักเรียนมี

คุณภาพตามเกณฑ 

(สมศ.) และแผน

ยุทธศาสตรการจัด

การศึกษาทองถิ่น 

22.  อบรมครูเพื่อพัฒนา

วิชาการ 

รายไดจัดเก็บเอง 600,000 เพื่อพัฒนาพนักงานครู และ

บุคลากรทางการศึกษา มี

แนวทาง วิธีการ และเทคนิคที่

หลากหลายในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและเพื่อใหไดรับ

ประสบการณตรงจากการศึกษา

ดูงานและนํามาประยุกตใชใน

การเรียนการสอน 

พนักงานครู และ

บุคลากรทางการศึกษา

มีความเขาใจและมี

แนวทางการจัดการ

เรียนรูอยาง

หลากหลายอยาง

ตอเนื่อง 

23.  ปฐมนิเทศผูปกครอง

นักเรียน 

รายไดจัดเก็บเอง 60,000 เพื่อสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางผูปกครองนักเรียน ครู - 

อาจารย สถานศึกษาชุมชน

เพื่อใหผูปกครองทราบนโยบาย 

และมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา 

ผูปกครองนักเรียน 

ทราบนโยบายและมี

สวนรวมในการ

พัฒนาการจัด

การศึกษาของ

สถานศึกษา และ

เทศบาลฯ 

24.  คุณธรรมนําความรู 

เสริมสรางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000 เพื่อปลุกจิตสํานึกใหนักเรียน มี

การดําเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม 

และจริยธรรม 

นักเรียนสามารถ

ดําเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

25.  ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 

และใหการศึกษาไดมาตรฐาน 

ผูบริหารครูและ

นักเรียนมีการพัฒนา

การศึกษาอยางเปน

ระบบมีคุณภาพได

มาตรฐาน 
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 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

26. ดานการศึกษา 

ศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

จัดหาหนังสือเรียนให

นักเรียนระดับอนุบาล

ศึกษา ประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 5,500,000 เพื่อจัดหาหนังสือเรียนใหแก

นักเรียนทุกระดับช้ัน ใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 

นักเรียนมีความพรอม

ดานการเรียน และแบง

เบาภาระผูปกครอง 

27.  ประกวดครูดีเดน รายไดจัดเก็บเอง 40,000 เพื่อสนับสนุนสงเสริมให

พนักงานครูในสังกดัเทศบาลฯ 

มีการพัฒนาศักยภาพการ

จัดการเรียนการสอน 

มีครูดีเดนที่เปน

ตนแบบในการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรูที่มี

คุณภาพ และเปน

ตัวแทนของเทศบาลฯ

ตอไป 

28.  แขงขันคนเกง ระดับ

เทศบาลกลุมการศึกษา

ทองถิ่นที่ 7 และ

ระดับประเทศ 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000 เพื่อคัดเลือกนักเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ เขาแขงขันในระดับ

เทศบาลกลุมการศึกษาทองถิ่น

ที่ 7 และระดับประเทศ 

มีตัวแทนนักเรียนเขา

รวมแขงขัน ระดับ

เทศบาลกลุมการศึกษา

ทองถิ่นที่ 7 และ

ระดับประเทศ 

29.  ประกวดโรงเรียนดีเดน รายไดจัดเก็บเอง 40,000 เพื่อสงเสริมมาตรฐาน

การศึกษา และเพื่อเขารวม

ประกวดโรงเรียนดีเดนของกรม

สงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่น และโรงเรียนรางวัล

พระราชทาน 

มีตัวแทนโรงเรียนเขา

รวมการประกวดของ

กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

30.  สัมมนาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

นครนครสวรรค 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000 เพื่ออบรมใหความรู ดาน

การศึกษาตาม พรบ.การศึกษา 

พ.ศ.2546 และระดมความคิด

ระดมทุนในการพฒันา

การศึกษาของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ 

คณะกรรมการ

สถานศึกษามีความรู 

ความเขาใจ เกี่ยวกับ

บทบาทหนาที่ นโยบาย 

และมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา 

31.  มอบประกาศนียบัตร

นักเรียนที่สําเร็จ

การศึกษาโรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ 

รายไดจัดเก็บเอง 90,000 เพื่อใหนักเรียนรักการศึกษา 

สรางขวัญกําลังใจ และความ

ภาคภูมิใจใหแกนักเรียนและ

ผูปกครอง เพื่อประชาสัมพันธ

ผลการจัดการศึกษาของ

เทศบาลฯ 

นักเรียนเกิดความ

ภาคภูมิใจ และมี

กําลังใจที่จะศึกษาตอ

ในระดับที่สูงขึ้น 

32.  จัดนิทรรศการผลงาน

การศึกษาระดับทองถิ่น 

ระดับกลุมการศึกษา

ทองถิ่นที่ 7 , 8 และ

ระดับประเทศ 

รายไดจัดเก็บเอง 700,000 เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ 

ผลงานทางวิชาการ ของ

พนักงานครู และนักเรียน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 

พนักงานครู และ

นักเรียนเปนตนแบบ 

ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่มี

คุณภาพไดมาตรฐาน 
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 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

33. ดานการศึกษา 

ศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

จัดทําเอกสารเผยแพร

ขาวสารทางวิชาการ 

รายไดจัดเก็บเอง 25,000 เพื่อเปนสื่อกลางแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นดานวิชาการและ

เผยแพรงานวิชาการ 

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดรับ

ความรูดานวิชาการ

และรับทราบขาวสาร

ทันตอเหตุการณ 

34.  พัฒนาศักยภาพในการ

จัดกิจกรรมเรียนรู 3 

ภาษา 

รายไดจัดเก็บเอง 160,000 เพื่อใหนักเรียนในสงักัด

เทศบาล พนักงานครู บุคลากร

ทางการศึกษา พนักงาน

เทศบาล และชุมชนในเขต

เทศบาล ไดรับการเสริมทักษะ

การพูด ฟง อาน เขียนทั้ง 3 

ภาษา และเพิ่มความสามารถ

ในการจัดการเรียนรูใหกับ

ครูผูสอน 

นักเรียน พนักงานครู 

บุคลากรทางการศึกษา 

สามารถจัดการเรียนรู

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

35.  พัฒนานักเรียนดานกีฬา

กรีฑาและดนตรีสูความ

เปนเลิศ 

รายไดจัดเก็บเอง 2,000,000 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเปน

ตัวแทนเทศบาลในการแขงขัน

กีฬา กรีฑา และดนตรี ระดับ

จังหวัด ภาค เขต ประเทศ และ

ระดับชาติ เพื่อเพิ่มทักษะ

ความรูดานกีฬา กรีฑา และ

ดนตรีในระดับที่สูงขึ้น 

นักเรียน มีเทคนิค 

ทักษะในดานกีฬา 

กรีฑา และดนตรี 

36.  แขงขันกีฬาอนุบาล รายไดจัดเก็บเอง 300,000 เพื่อสงเสริมพัฒนาการทางดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ และ

สุขภาพพลานามัยสมบูรณ

แข็งแรง 

นักเรียนระดับช้ัน

อนุบาล มีพัฒนาการ 

ทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สุขภาพ

แข็งแรง จิตใจราเริง

แจมใส 

37.  วันเด็กแหงชาติ รายไดจัดเก็บเอง 500,000 เพื่อใหเด็กและเยาวชน 

ตระหนักถึงหนาที่ของตนเอง 

ไดเขารวมกิจกรรม และความ

บันเทิงตางๆ 

เด็กและเยาวชน เขาใจ

บทบาทหนาที่ตนเอง 

กลาแสดงออก และ

ไดรับความบันเทิง 

38.  ดนตรีเพื่อประชาชน รายไดจัดเก็บเอง 100,000 เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ไดรับความสุขใช

เวลาวางใหเกิดประโยชนและ

หางไกลยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ไดรับ

ความสุข ใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน กลา

แสดงออก และหางไกล

ยาเสพติด 
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 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

39. ดานการศึกษา 

ศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

สนับสนุนการจัดการ

แขงขันกีฬาและการออก

กําลังกายจังหวัด

นครสวรรค 

รายไดจัดเก็บเอง 6,000,000 เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน 

และประชาชนในการพัฒนา

มาตรฐานของนักเรียน และเลน

กีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน 

เยาวชน และประชาชนสูความ

เปนเลิศ 

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชน มีมาตรฐาน

ทางดานกีฬาสูงขึ้นและ

ชนะเลิศการแขงขันใน

ระดับตางๆมากขึ้น 

40.  ชุมชนสัมพันธในเขต

เทศบาล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,000,000 เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย

และสรางความสามัคคีใน

ชุมชน 

เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ

และประชาชนไดมีสวน

รวมในการออกกําลัง

กายรวมกันทําให

สุขภาพพลานามัย

แข็งแรง 

41.  ประกวดมารยาท รายไดจัดเก็บเอง 40,000 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนอนุรักษ

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

นักเรียนมีแบบอยางที่ดี 

42.  ประกวดสวดมนตหมู

ทํานองสรภัญญะ 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000 เพื่ออนุรักษแบบแผนทํานอง

การสวดมนตหมูทํานอง

สรภัญญะ และเขาใจ

ความหมาย 

นักเรียนสามารถสวด

มนตหมูทํานอง

สรภัญญะ และเขาใจ

ความหมายอยาง

ถูกตอง 

43.  จัดงานวันครู รายไดจัดเก็บเอง 100,000 เพื่อใหพนกังานครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ได

รําลึกถึงบูรพคณาจารยและมี

จิตวิญญาณ ความศรัทธา ใน

วิชาชีพ 

ครูสังกัดเทศบาลแสดง

ตัวเปนแบบอยางที่ดี

และเปนที่ยอมรับใน

สังคม 

44.  สนับสนุน สงเสริม งาน

รัฐพิธี ราชพิธี และงาน

ประเพณีทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บเอง 1,200,000 เพื่ออนุรักษประเพณีสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และ

สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน ตลอดจนการเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ และพระ

บรมวงศานุวงศ 

ประชาชน ภาคเอกชน

และหนวยงานราชการ

ในจังหวัดนครสวรรค 

และจังหวัดใกลเคียง

เขามามีสวนรวม 

45.  อบรมลูกเสือจราจร รายไดจัดเก็บเอง 100,000 เพื่อใหลูกเสือ เนตรนารี และ 

ยุวกาชาด มีความรูเกี่ยวกับกฎ

จราจร และ สามารถนําความรู

ไปใชในโรงเรียน และ

ชีวิตประจําวันได 

ลูกเสือ เนตรนารี และ

ยุวกาชาด นําความรู

เร่ืองกฎจราจรไปใชใน

ชีวิตประจําวันได

ถูกตอง 
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 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

46. ดานการศึกษา 

ศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

อบรมผูบังคับบัญชา

ลูกเสือ 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000 เพื่อพัฒนาผูบังคับบัญชา

ลูกเสือใหมีความรูและเขาใจใน

กระบวนการลูกเสือ ฝกทักษะ 

และนําไปใช มีความกาวหนา

ในการเขารับการอบรมแตละ

ขั้น 

ผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

มีความรู สามารถนําไป

จัดกิจกรรมลูกเสือใน

โรงเรียน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

47.  ถนนคนเดิน รายไดจัดเก็บเอง 300,000 เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและ

กระตุนเศรษฐกิจในชวงภาวะที่

ราคาสินคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

มีการจับจายใชสอย

มากขึ้นและเกิดกระแส

เงินหมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกิจ 

48.  สงเสริมกิจกรรมชุมชน รายไดจัดเก็บเอง 2,500,000 เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนในชุมชนไดมีโอกาส

จัดกิจกรรมรวมกันเพื่อใหเกิด

ความรักความสามัคคี 

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนในชุมชนไดมี

โอกาสจัดกิจกรรม

รวมกัน สืบทอด

ประเพณีอันดีงาม

สนุกสนานรวมกัน 

49.  อบรมจริยธรรมในชุมชน

และศึกษาดูงาน 

รายไดจัดเก็บเอง 320,000 เพื่อใหประชาชนในชุมชน

ตระหนักในหลักคําสอนของ

พุทธศาสนา 

ประชาชนในชุมชนได

นําหลักคําสอนของ

พุทธศาสนามาปรับใช

ในชีวิตประจําวันและ

หนาที่การงานหางไกล

อบายมุข 

50.  จัดกิจกรรมวันเยาวชน รายไดจัดเก็บเอง 20,000 เพื่อใหเยาวชนไดตระหนักถึง

บทบาทหนาที่ของตนตอชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดลอม 

เยาวชน ไดเห็นคุณคา

ของพลังเยาวชนที่มีตอ

สังคมมีจิตสํานึกในการ

รักษสิ่งแวดลอม 

51.  สงเสริมการเรียนรู

สําหรับเด็กนอกระบบ 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000 เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเด็กดอยโอกาสใน

ชุมชนใหมีพัฒนาการทางดาน

รางกาย อารมณ สังคมและ

สติปญญา 

เด็กดอยโอกาสใน

ชุมชน มีพัฒนาการ

ดานรางกาย อารมณ 

สังคมและสติปญญาดี

ขึ้น 

52.  สงเสริมกิจกรรมเด็กและ

เยาวชนในเขตเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 700,000 เพื่อใหเด็กและเยาวชนใน

ชุมชนไดใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนในทางสรางสรรค

หางไกลจากอบายมุข 

เด็กและเยาวชนใน

ชุมชนไดใชเวลาวางให

เปนประโยชนในทาง

สรางสรรคหางไกลจาก

อบายมุข 

53.  จัดกิจกรรมเด็กเล็กและ

สงเสริมศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000 เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในชุมชนใหมี

พัฒนาการทางดาน รางกาย 

อารมณสังคมและสติปญญา 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีการ

พัฒนาการทางดาน

รางกาย อารมณสังคม 

และสติปญญา 
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 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

54. ดานสวัสดิการ

สังคมและชุมชน 

สงเสริมอาชีพประชาชน รายไดจัดเก็บเอง 500,000 เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่ม

ใหครอบครัวและชุมชนและ

แกปญหาการวางงานของ

ประชาชน 

ลดปญหาการวางงาน

ชุมชนมีความเขมแข็ง

พึ่งตนเองได 

55.  สงเสริมผลิตภัณฑลาน

คาชุมชน หนึ่งชุมชน

หนึ่งผลิตภัณฑ 

รายไดจัดเก็บเอง 1,000,000 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการสราง

รายได และการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพของ

สมาชิกในชุมชน 

กลุมอาชีพในเขตชุมชน

มีรายไดเพิ่มขึ้นและมี

การพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหมีคุณภาพมี

มาตรฐาน 

56.  อบรมสัมมนาและ   

ทัศนศึกษาดูงาน

คณะกรรมการและ

สมาชิกกลุมออมทรัพย 

รายไดจัดเก็บเอง 300,000 เพื่อสงเสริมและพฒันา

แลกเปลี่ยนทัศนคติ

ประสบการณทํางานประสาน

ใหเกิดความรวมมือกับกลไก

ทองถิ่นกลุมออมทรัพยและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

พัฒนาแลกเปลี่ยน

ทัศนคติประสบการณ

ทํางานประสานใหเกิด

ความรวมมือกับกลไก

ทองถิ่นกลุมออมทรัพย 

57.  ชวยเหลือคาใชจายใน

ระหวางเจ็บปวยของผู

ยากไรในเขตเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000 เพื่อสนับสนุนความชวยเหลือผู

ยากไรในเขตเทศบาล 

สามารถสงเสริม และ

สนับสนุน การแกไข

ปญหาความยากจน

และใหการชวยเหลือ

ประชาชนยากจนใน

ดานการรักษาพยาบาล 

58.  ชวยเหลือฌาปนกิจศพผู

ยากไรอนาถา 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000 เพื่อสงเสริม และสนับสนุนการ

แกไขปญหาความยากจนและ

ใหการชวยเหลือฌาปนกิจศพ

ประชาชนผูยากจนในชุมชน 

สามารถสงเสริมและ

สนับสนุน การแกไข

ปญหาความยากจน

และใหการชวยเหลือ

ฌาปนกิจศพประชาชน

ผูยากจนในชุมชนเขต 

59.  แกไขปญหาความ

ยากจนในเขตเทศบาล

นครนครสวรรค 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000 เพื่อสงเสริม และสนับสนุน การ

แกไขปญหาความยากจนของ

ประชาชน นักศึกษาที่มีรายได

นอย ผูพิการผูสูงอายุ ได

ซอมแซมที่อยูอาศัยของตนเอง 

มีการสงเสริม และ

สนับสนุน การแกไข

ปญหาความยากจน

ประชาชนที่มีรายได

นอย ผูพิการ ผูสูงอายุ

ไดมีโอกาส 

60.  พัฒนาชุมชนประชาชน

อยูดีมีสุขตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 424,058 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ

สรางงาน สรางรายได ลด

รายจาย เพิ่มผลผลิตและสราง

เศรษฐกิจของชุมชนเพื่อ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ

ความเปนอยูของประชาชน 

สามารถสนับสนุนให

ประชาชนแกไขปญหา

ความยากจนโดยยึด

หลักชวยเหลือตนเอง

ในการสรางรายได ลด

รายจาย 
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61. ดานสวัสดิการ

สังคมและชุมชน 

เทศบาลพบประชาชน รายไดจัดเก็บเอง 1,000,000 เพื่อใหบริการดานตางๆ สู

ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขั้นพื้นฐานของประชาชนและ

รับทราบปญหาของประชาชน

และสนองตอบปญหาไดตรงจุด

รวดเร็ว 

ชุมชนมีการพัฒนา

คุณภาพชีวิตขั้น

พื้นฐานของประชาชน

ใหดียิ่งขึ้นและรับทราบ

ปญหาของประชาชน 

62.  ประกวดชุมชนพัฒนา

ดีเดนและคัดเลือก

คณะกรรมการชุมชน

ตัวอยาง 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000 เพื่อใหคณะกรรมการบริหาร

ชุมชนไดรับรูบทบาทหนาที่ของ

ตัวเองรูหลักการบริหาร การ

พัฒนาดานจิตใจ ดานสังคม 

ดานเศรษฐกิจ ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนกับ

ชุมชน 

ประชาชนในชุมชนไดมี

จิตสํานึกในการพัฒนา

ชุมชนของตนเอง 

63.  สํารวจ จปฐ.ชุมชนใน

เขตเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 400,000 เพื่อสนับสนุนการสํารวจขอมูล

พื้นฐานนํามาวางแผนพัฒนา

ชุมชนอยางมีสวนรวมกับ

ประชาชน และใหความรูแก

ผูนําชุมชนเพื่อใหมีศักยภาพ

และสรางกระบวนการเรียนรูใน

ชุมชนของตนเอง 

มีขอมูลพื้นฐานนํามา

วางแผนพัฒนาชุมชน

อยางมีสวนรวมกับ

ประชาชนชุมชนมี

ศักยภาพและสราง

กระบวนการเรียนรู 

64.  อบรมสัมมนา

คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ และสมาชิก

ฌาปนกิจ 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000 เพื่อใหคณะกรรมการเจาหนาที่

ผูปฏิบัติและสมาชิกฌาปนกิจ

ทราบถึงระเบียบปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฌาปนกิจสงเคราะห 

พ.ศ.2545 และทราบถึงสิทธิ

ประโยชนของตนเองที่ไดรับ

ตามระเบียบ พ.ร.บ.การ

ฌาปนกิจสงเคราะห ป 2545 

คณะกรรมการ 

เจาหนาที่งานสังคม

ผูปฏิบัติงานรูบทบาท

หนาที่และปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฌาปนกิจ ป 

2545 

65.  แหลงเรียนรูในชุมชน รายไดจัดเก็บเอง 400,000 เพื่อเปนแหลงศึกษาคนควา 

องคความรูตางๆ ของเด็ก 

เยาวชน และประชาชนใน

ชุมชน 

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ในชุมชนได

ใชหองสมุดชุมชนใน

การศึกษาคนควาหา

ความรู 

66.  ครอบครัวผาสุก รายไดจัดเก็บเอง 200,000 เพื่อใหครอบครัวสามารถดูแล

ใหความรักความอบอุนแก

สมาชิกในครอบครัวทุกเพศทุก

วัย อยางมีประสิทธิภาพ 

ครอบครัวสามารถดูแล

ใหความรัก ความ

อบอุนแกสมาชิกใน

ครอบครัวทุกเพศทุกวัย

อยางมีประสิทธิภาพ 
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67. ดานสวัสดิการ

สังคมและชุมชน 

สงเคราะหผูดอยโอกาส

ในเขตเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 4,000,000 เพื่อสงเคราะหผูดอยโอกาสทาง

สังคมใหบรรเทาความ

เดือดรอนเบื้องตนและไดรับ

เบ้ียยังชีพรายเดือน 

ผูดอยโอกาสทางสังคม

มีชีวิตความเปนอยูที่ดี

ขึ้น 

68.  สงเคราะหผูประสบภัย รายไดจัดเก็บเอง 2,500,000 เพื่อบรรเทาความเดือนรอน

เบ้ืองตนและชวยเหลือเงินทุน

ประกอบอาชีพและกรณีที่มีเหตุ

จําเปนควรแกการสงเคราะห 

ผูประสบภัยไดรับการ

บรรเทาความเดือดรอน

เบ้ืองตน 

69.  อบรมสัมมนาและทัศน

ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการและ

สมาชิกกลุมสตรีชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000 เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจ

ในบทบาทหนาที่ 

กลุมสตรีมีความรู 

ความเขาใจในบทบาท

หนาที่ของตนเองมาก

ขึ้น 

70.  อบรมสัมมนาและทัศน

ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการ

อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 

และสมาชิกกลุมชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 1,000,000 เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจ

การดําเนินงานพัฒนาชุมชน 

และกระตุนใหผูนําชุมชนและ

สมาชิกเขาใจถึงบทบาทหนาที่

ของตนเอง 

ชุมชนไดรับการพัฒนา

และกระตุนใหผูนํา

ชุมชนและสมาชิก

เขาใจถึงบทบาทหนาที่

ของตนเองมากขึ้น 

71.  สงเสริมการมีสวนรวม

ขององคกรชุมชนในเขต

เทศบาล และทัศน

ศึกษาดูงาน 

รายไดจัดเก็บเอง 300,000 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ

องคกรชุมชนการใหขอมูล

ขาวสารการรับฟงความคิดเห็น

การตัดสินใจการลงประชามติ 

และประชาพิจารณ 

เปดโอกาสใหองคกร

ชุมชนเขามามีสวนรวม

ในการรับฟงความ

คิดเห็นรวมทั้งพัฒนา

ทักษะและศักยภาพ

การบริหาร 

72.  สภาเด็ก และเยาวชนใน

เขตเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000 เพื่อเปนเครือขายเชื่อมโยงกลุม

เยาวชนที่มีการดําเนินงานใน

ดานตางๆ เขาดวยกันอยางเปน

ระบบและเปนรูปธรรม เพื่อหา

แนวทางในการแกไขปญหา 

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 

กลุมเด็กและเยาวชนที่

ไดเขารวมกลุมจะมีการ

พัฒนาความรู

ความสามารถเพิ่มมาก

ขึ้น 

73.  พัฒนาภาวะผูนําของ

เด็กและเยาวชน 

รายไดจัดเก็บเอง 300,000 เพื่อสรางภาวะความเปนผูนํา

ของเด็กและเยาวชน ใหมี

คุณภาพพรอมทั้งสงเสริมให

เด็กและเยาวชน ใหมีการเรียนรู 

เพื่อการพัฒนาตนเองและ

สังคม 

ครอบครัวชุมชน สังคม

มีความตระหนักถึง

ความสําคัญ ของการ

ปกปองคุมครองและ

พัฒนาเด็กและเยาวชน

ใหมีคุณภาพ 

74. ดานการพัฒนา

กายภาพเมือง 

จัดหาที่ดิน เวนคืนที่ดิน 

เพื่อกอสรางระบบ

สาธารณูปโภค ระบบ

ปองกันน้ําทวมและถนน

ผังเมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 597,632 เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

การจราจร การขนสง และมี

ระบบระบายน้ําที่ดี 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและขนสง 

 



 16 

 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

75. ดานการพัฒนา

กายภาพเมือง 

กอสรางทางเทาภายใน

เขตเทศบาล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000 เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการ

เดินทางการจราจรการขนสง 

ประชาชนทั่วไปไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย

ในชีวิตทรัพยสิน และ

การสัญจร 

76.  ปรับปรุงเกาะกลางถนน

ภายในเขตเทศบาล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000 เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยใน การ

เดินทาง การจราจร การขนสง 

ประชาชนทั่วไปไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย

ในชีวิตทรัพยสิน และ

การสัญจร 

77.  กอสรางผิวจราจรพรอม

ทอระบายน้ําถนน

สวรรควิถี 58 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,650,000 เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

และมีระบบระบายน้ําที่ดี 

ราษฏรที่อาศัยอยูใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง 

78.  กอสรางผิวจราจรถนน

โกสีย 27 (ซอยรณชัย) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 700,000 เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการดินทาง

และขนสง 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยใน

การคมนาคม 

79.  กอสรางผิวจราจรพรอม

ทอระบายน้ําถนน

สาธารณะแยกถนน

สวรรควิถี 63 (ขางบาน 

เลขที่ 183/4) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 340,000 เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

และมีระบบระบายน้ําที่ดี 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยใน

การคมนาคม 

80.  กอสรางผิวจราจรพรอม

ทอระบายน้ําถนน

สาธารณะแยกถนน

สวรรควิถี 63 (ขางบาน 

เลขที่ 183/18) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 520,000 เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

และมีระบบระบายน้ําที่ดี 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยใน

การคมนาคม 

81.  กอสรางถนนภายใน

ชุมชนวัดพรหม 4 ซอย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 730,000 เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา 

ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่ไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

82.  กอสรางผิวจราจร พรอม

ทอระบายน้ํา ซอยแยก

จากซอยปาริชาติขาง

บานเลขที่ 102/134 

เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000 เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

การจราจร การขนสง และมี

ระบบระบายน้ําที่ดี 

ราษฏรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง 

83.  กอสรางผิวจราจรพรอม

ทอระบายน้ํา ซอยแยก

จากซอยปาริชาติขาง

บานเลขที่ 102/96 

เงินอุดหนุนทั่วไป 520,000 เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

การจราจร การขนสง และมี

ระบบ ระบายน้ําทีดี 

ราษฏรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่ดีการคมนาคมที่ดี

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหา น้ํา

ทวมขัง 

84.  กอสรางผิวจราจรซอย

ขางอูพีเอส การาจ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000 เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับความ

สะดวกปลอดภัยใน การ

เดินทาง การจราจร การขนสง 

ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว 
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 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

85. ดานการพัฒนา

กายภาพเมือง 

กอสรางผิวจราจร พรอม

ทอระบายน้ํา ซอยแยก

จากซอยปาริชาติขาง

บานเลขที่ 102/95 

เงินอุดหนุนทั่วไป 470,000 เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

การจราจร การขนสง และมี

ระบบ ระบายน้ําที่ดี 

ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง 

86.  กอสรางผิวจราจร คสล.

พรอมทอระบายน้ํา ซอย

ปานพลอย 6 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,660,000 เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับความ

สะดวก ปลอดภัย ในการ

เดินทางการจราจรการขนสง 

และมีระบบระบายน้ําที่ดี 

ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง 

87.  กอสรางผิวจราจรพรอม

ทอระบายน้ําซอยปาน

พลอย 7 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,440,000 เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการ

เดินทางการจราจรการขนสง 

และมีระบบระบายน้ําที่ดี 

ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง 

88.  กอสรางผิวจราจรพรอม

ทอระบายน้ําถนน

ภายในชุมชนหลวงปู

ทาวสาย 3 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,110,000 เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา 

ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง 

89.  ขยายเขตไฟฟา

สาธารณะ 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000 เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนชอนตะวันไดมี

กระแสไฟฟาใช 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนชอนตะวันไดมี

ความสะดวกจากการ

ใชกระแสไฟฟา 

90.  ติดตั้งปายช่ือถนนและ

ทางแยกภายในเขต

เทศบาล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,000,000 เพื่อใหความสะดวกในการใช

เสนทางจราจร และแสดง

เอกลักษณวัฒนธรรมประเพณี

ของทองถิ่น 

มีปายช่ือบอกถนนซอย

ที่สวยงามสะทอนถงึ

วัฒนธรรมอันดีของ

ทองถิ่น 

91.  กอสรางอาคาร

สัญลักษณพื้นที่ตนน้ํา

เจาพระยา (พื้นที่เฉพาะ

เกาะยม) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 4,000,000 เพื่อพัฒนาตนแมน้าํเจาพระยา 

ใหเปนแหลงทองเทีย่ว 

ระดับประเทศถึงระดับ

นานาชาติ 

ราษฏรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีทีใ่ชในการ

พักผอนเพิ่มรายไดจาก

การทองเที่ยว 

92.  วางทอประปาซอยธรรม

วิถี 2 

รายไดจัดเก็บเอง 342,000 เพื่อปรับปรุงทอจายน้ําใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางเพียงพอและ

ตอเนื่องครอบคลุมทุก

ครัวเรือน 

93.  วางทอเมนประปาถนน

นครสวรรค-พิษณุโลก 

รายไดจัดเก็บเอง 1,005,000 เพื่อปรับปรุงทอจายน้ําประปา

ใหไดมาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางเพียงพอและ

ตอเนื่องครอบคลุมทุก

ครัวเรือน 
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ประสงค 

ผลผลิต 

94. ดานการพัฒนา

กายภาพเมือง 

วางทอประปาซอยธรรม

เกษตร 

รายไดจัดเก็บเอง 585,000 เพื่อปรับปรุงทอจายน้ําใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางเพียงพอและ

ตอเนื่องครอบคลุมทุก

ครัวเรือน 

95.  วางทอเมนประปาชุมชน

ชอนตะวัน 

รายไดจัดเก็บเอง 145,000 เพื่อปรับปรุงทอประปาน้ําใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางเพียงพอและ

ตอเนื่องครอบคลุมทุก

ครัวเรือน 

96.  ปรับปรุงระบบระบายน้ํา

ถนนโกสียจากซอยทิพ

ยมาศถึงทางกลับรถใต

สะพานเดชาติวงศ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,400,000 เพื่อรวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบ

บําบัดน้ําเสียและปองกันน้ํา

จากแมน้ําไหลยอน เขาเสนทอ 

สามารถนําน้ําเสียเขา

สงระบบบําบัดน้ําเสีย

และปองกันปญหาน้ํา

ทวม 

97.  ปรับปรุงระบบระบายน้ํา

ถนนโกสียจากหนาราน 

ป.ปลา เช่ือมทอรวบรวม

น้ําเสียบริเวณสถานีสูบ

น้ํา 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป 700,000 เพื่อรวบรวม บําบัดน้ําเสียและ

ปองกันน้ําจากแมน้ําไหลยอน 

เขาเสนทอ 

สามารถนําน้ําเสียเขา

สงระบบบําบัดน้ําเสีย

และปองกันปญหาน้ํา

ทวม 

98.  กอสรางผิวจราจร พรอม

ทอระบายน้ํา ซอยแยก

ถนนพิทักษสันติราษฎร 

(ขางบานเลขที่ 1122/7) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 430,000 เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

การจราจร การขนสง 

ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง 

99.  กอสรางผิวจราจร พรอม

ทอระบายน้ําซอยขาง 

ศูนยบริการสาธารณสุข 

3 

เงินอุดหนุนทั่วไป 460,000 เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

การจราจร การขนสง 

ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง 

100.  กอสรางผิวจราจรพรอม

ทอระบายน้ําซอยแยก

ถนนพิทักษสันติราษฎร 

(ขางบานเลขที่ 

1164/14) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 710,000 เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

การจราจร การขนสง 

ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็วไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง 

101.  กอสรางผิวจราจร พรอม

ทอระบายน้ําซอยโรง

กลวยไม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 670,000 เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

การจราจร การขนสง 

ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง 

102.  กอสรางถนนคนเดิน

ทางเขาวัดคีรีวงศ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,600,000 เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการจราจร

และเปนการสงเสริมการ

ทองเที่ยว 

ราษฏรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีทีใ่ชในการ

พักผอนเพิ่มรายไดจาก

การทองเที่ยว 
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103. ดานการรักษา

ความสงบ

เรียบรอยและ

ความมั่นคง 

วันเทศบาล เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 เพื่อเชิดชูความสําคัญของการ

ปกครองทองถิ่นในรูปแบบ

เทศบาลใหปรากฏแกประชาชน

ทั่วไป 

พนักงานเทศบาลและ

ประชาชนทั่วไปเขาใจ

และเห็นความสําคัญ

ของการปกครอง

ทองถิ่นรูปแบบ

เทศบาล 

104.  อุดหนุนหนวยงานของ

รัฐหรือองคกรเอกชนใน

กิจกรรมอันเปน

สาธารณประโยชน 

รายไดจัดเก็บเอง 1,800,000 เพื่ออุดหนุนหนวยงานดาน

ตางๆ 

หนวยงานของรัฐหรือ

องคกรเอกชนสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยาง

ราบร่ืน 

105.  สํารวจความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000 เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมา

ปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ทํางาน ใหผูรับบริการไดรับ

ความพึงพอใจสูงสดุ 

ผูรับบริการไดรับความ

พึงพอใจสูงสุด 

106.  อุดหนุนโครงการอนุรักษ

และสงเสริมงาน

ประเพณีแหเจาพอเจา

แมปากน้ําโพ 

รายไดจัดเก็บเอง 1,000,000 เพื่อเปนการสงเสริมการ

ทองเที่ยวภายในจังหวัด 

เศรษฐกิจการคา

ภายในจังหวัดดีขึ้น 

107.  จัดระเบียบการจําหนาย

สินคาในที่สาธารณะ

และใหความรูแก

ผูประกอบการคา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 ผูประกอบการคารูและเขาใจ

กฎ ระเบียบของราชการและ

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

การจําหนายสินคาในที่

หรือทางสาธารณะมี

ความเปนระเบียบ

เรียบรอย 

108.  ยุวเทศกิจ เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 ใหความรูเด็กเยาวชนเกี่ยวกับ

การจัดระเบียบภายในเขต

เทศบาล 

เด็กและเยาวชนนํา

ความรูที่ไดไปปฏิบัติ

และถายทอดใหผูอื่น

ปฏิบัติถูกตอง 

109.  ติดตั้งระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด

ภายในสถานีขนสง

ผูโดยสาร ระยะที่ 2 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000 เพื่อเฝาระวัง ปองกันและรักษา

ความปลอดภัยจาก

อาชญากรรม 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินมากขึ้น 

110.  ติดตั้งระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด

ภายในอาคารสํานักงาน

เทศบาล ระยะที่ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000 เพื่อเฝาระวัง ปองกันทรัพยสิน 

การกออาชญากรรม และการ

กอความไมสงบ 

ทรัพยสินของทาง

ราชการมีระบบรักษา

ความปลอดภัยที่มี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

111.  ติดตั้งระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด

บริเวณที่ทําการประปา 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000 เพื่อปองกันความปลอดภัยใน

ระบบราชการ 

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
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112. ดานการบริหาร

จัดการที่ดี 

บริการประชาชนดาน

ทะเบียนราษฎรและบัตร

ประจําตัวประชาชนดวย

ความรวดเร็ว 

รายไดจัดเก็บเอง 0 ลดขั้นตอนและระยะเวลาใน

การบริการประชาชนดาน

ทะเบียนราษฎร 

การปฏิบัติงานรวดเร็ว

สรางความพึงพอใจแก

ประชาชน 

113.  

 

 

 

บริการประชาชนดาน

ทะเบียนราษฎรและบัตร

ประจําตัวประชาชนดวย

ความรวดเร็ว 

รายไดจัดเก็บเอง 0 ลดขั้นตอนและระยะเวลาใน

การบริการประชาชนดานบัตร

ประจําตัวประชาชน 

การปฏิบัติงานรวดเร็ว

สรางความพึงพอใจแก

ประชาชน 

114.  รับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถิ่นโดยการรอง

ทุกข รองเรียน แจงขาวสารการ

ทุจริต ปญหาความตองการ 

ตลอดจนใหขอเสนอแนะ ความ

คิดเห็นผานชองทางตางๆ 

เทศบาลมีแนวทางใน

การพัฒนาที่สอดคลอง

กับปญหาความ

ตองการของชุมชนและ

ประชาคมมากยิ่งขึ้น 

115.  จัดทําของที่ระลึกและ

รางวัลมอบแกผูเสียภาษี 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000 เพื่อเปนสิ่งจูงใจใหประชาชน

มาชําระภาษีภายใน

กําหนดเวลา 

ประชาชนมาชําระภาษี

ในเวลาที่กําหนดมาก

ขึ้น 

116.  จัดหาผลประโยชนในที่

สาธารณสมบัติของ

แผนดิน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000 เพื่อปองกันการบุกรุกที่

สาธารณประโยชนของแผนดิน 

และกันแนวเขตอนุรักษให

ชัดเจน 

ไมมีการบุกรุกที่ดิน

เพิ่มขึ้น มีเขตอนุรักษที่

ชัดเจน 

117.  ปรับปรุงระบบโทรศัพท

พื้นฐานของเทศบาล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบ

โทรศัพทระหวางหนวยงานใน

สังกัดที่อยูภายนอกอาคาร

สํานักงานฯ 

สามารถใหปริการ

โทรศัพทกับหนวยงาน

ในสังกัดเทศบาลทั้งที่

อยูภายในและ

ภายนอกอาคาร

สํานักงาน 

118.  จัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร Server 

สําหรับบริหารจัดการ

ระบบโครงขาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 450,000 เพื่อบริหารจัดจัดการระบบ

โครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของเทศบาล

และหนวยงานในสงักัดเทศบาล 

รวมถึงงานบริการสาธารณะ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวย

เครือขาย Network ความเร็วสูง 

สามารถบริหารจัดการ

ระบบโครงขาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารระหวาง

หนวยงานในสังกัด

เทศบาล ฯ 

119.  ติดตั้งระบบ ICT 

โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,800,000 เพื่อใหโรงเรียนในสงักัด

เทศบาลฯสามารถเชื่อมโยง

ระบบ ICT ถึงกันผานเครือขาย

ความเร็วสูงของเทศบาล และ

สามารถรองรับการทํา 

Conference และสื่อชวยสอน 

อิเล็กทรอนิคส 

โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ สามารถทํา 

Conference และสื่อ

ชวยสอน 

อิเล็กทรอนิคสไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
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120. ดานการบริหาร

จัดการที่ดี 

จัดหา COMPUTER PC 

ความเร็วสูง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 90,000 เพื่อใชในการดูแลจัดการ 

WebSite ของเทศบาลและ

บริหารจัดการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลฯ 

สามารถดูแลและ

บริหารจัดการระบบ 

WebSite และระบบ

โครงขายสารสนเทศได

อยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

121.  จัดหา TABLET PC เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 เพื่อใชตรวจสอบดูแล อุปกรณ 

เครือขาย และระบบสารสนเทศ 

การตรวจสอบ แกไข 

ปญหาของระบบ

เครือขายสารสนเทศ

เปนไปอยางสะดวก

รวดเร็วและแมนยํา 

122.  จัดหาระบบจัดเก็บ

ขอมูล ตาม พ.ร.บ.วา

ดวยการกระทําผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ.2550 

เงินอุดหนุนทั่วไป 650,000 เพื่อจัดเก็บขอมูลการจราจรบน

เครือขายคอมพิวเตอร ให

เปนไปตามขอกําหนดใน 

พ.ร.บ. ฯ 

สามารถจัดเก็บขอมูล

การจราจร และการ

เขาถึงขอมูลของระบบ

เครือขายสารสนเทศฯ

ไดตามขอกําหนดใน 

พ.ร.บ.ฯ 

123.  ติดตั้งระบบสื่อสารเพื่อ

บริการเคลื่อนที่ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 350,000 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ติดตอสื่อสารระหวางสํานักงาน

กับพื้นที่ในเขตเทศบาล ซ่ึง

กระทําไดทุกที่ทุกเวลา ทั้ง

บริการโทรศัพท อินเตอรเน็ท 

Video Conference และ 

Video Streaming 

มีระบบการ

ติดตอสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

124.  อบรมสัมมนาสมาชิก

สภาเทศบาล คณะ

ผูบริหาร พนักงาน

เทศบาล และพนักงาน

จาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 3,712,000 เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรู

และเขาใจ เร่ืองกฎหมาย 

ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 

ทักษะและประสบการณ และ

การปฏิบัติหนาที่ 

ผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงาน

เทศบาล และพนักงาน

จาง สามารถนําความรู

ที่ไดรับมาประยุกตใช

ในงาน 

125.  ฝกอบรม อปพร. และฝก

ทบทวน อปพร. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 เพื่อใหประชาชนในเขต ฯ มี

ความรูความสามารถในการ

ระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องตนและ

เพื่อให อปพร.ที่ผานการ

ฝกอบรมไปแลวมีความรูและมี

ทักษะในการใชอุปกรณ และ

เทคนิคที่ทันสมัย 

ประชาชนมีความรูและ

สามารถระงับเหตุ

อัคคีภัยเบื้องตนได อป

พร. มีความรู มีทักษะ

ในการใชอุปกรณ 

126.  ฝกซอมแผนปองกันภัย

ฝายพลเรือน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000 เพื่อฝกซอมแผนปองกันภัยฝาย

พลเรือน อาทิเชนแผนปองกัน

น้ําทวม และชวยเหลือผูประสบ

อุทกภัยและซอมแผนอุบัติภัย 

ทําใหเกิดความ

คลองตัวในการปองกัน 

หากมีสาธารณภัย

เกิดขึ้นจริง 
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127. ดานการบริหาร

จัดการที่ดี 

สัปดาหปองกันสาธารณ

ภัย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อจัดกิจกรรมรณรงคปองกัน

อัคคีภัย 

การเกิดอัคคีภัยลดลง 

128.  ตรวจรวมเพื่อความ

ปลอดภัย 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000 เพื่อจัดกําลัง อปพร.ออกตรวจ

รวม กับหนวยงานของตํารวจ 

การเกิดอัคคีภัย และ

เหตุสาธารณภัยลดลง 

129.  เยาวชนปองกันสาธารณ

ภัยหรือภัยคุกคามอื่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 เพื่อฝกใหเยาวชนรูวิธีการ

ปองกันสาธารณภัย และระงับ

ภัย ตลอดจนการปองกันตัว

จากภัยคุกคามอื่น 

เยาวชนปลอดภัยรู

วิธีการปองกัน และ

ระงับสาธารณภัยและ

ภัยอื่น ๆ 

130.  ติดตั้งกันสาดหนวย

ดับเพลิงภายในอุทยาน

สวรรค 

เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 เพื่อปองกันน้ําฝน ร่ัวเขาไป

ภายในหนวยดับเพลิง 

สามารถปองกันฝนรั่ว

เขาภายในหนวย

ดับเพลิงได 

131.  จัดหาครุภัณฑสํานัก

ปลัดเทศบาล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,337,100 เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน 

132.  จัดหาครุภัณฑกอง

วิชาการและแผนงาน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 239,000 เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน 

133.  จัดหาครุภัณฑสํานักการ

คลัง 

รายไดจัดเก็บเอง 174,000 เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

สํานักงานอยางเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมาก

ขึ้น 

134.  ปรับปรุงหองทํางาน

สํานักการชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 800,000 เพื่อความสะดวกในการบริการ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการรับ

บริการ 

135.  จัดหาครุภัณฑสํานักการ

ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 293,400 เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

สํานักงานอยางเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมาก

ขึ้น 

136.  จัดซอมใหญครุภัณฑ

ยานพาหนะ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,500,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานงานบริการรักษา

ความสะอาด 

รถกวาด-ดูดฝุน ไดรับ

การจัดซอมและ

สามารถใชงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

137.  การปรับปรุงโรงฆาสัตว เงินอุดหนุนทั่วไป 350,000 เพื่อปรับปรุงพื้นอาคารโรงฆา

สัตวใหไดมาตรฐาน 

โรงฆาสัตวได

มาตรฐาน 

138.  ปรับปรุงอาคาร

สํานักงานศูนยบริการ

สาธารณสุข 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป 135,000 เพื่อเพิ่มความสะดวกให

ผูรับบริการ 

ผูรับบริการมีความพึง

พอใจ 

139.  จัดหาครุภัณฑสํานักการ

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 4,901,800 เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอแกการปฏิบัติงาน 

อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน 

140.  จัดหาครุภัณฑสํานัก

การศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,700,900 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
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141. ดานการบริหาร

จัดการที่ดี 

ปรับปรุงหองธุรการ ท.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 77,000 เพื่อใหหองธุรการเปนระบบ

และปลอดภัยตอทรัพยสิน 

โรงเรียนมีหองธุรการ

เหมาะสม เปนระบบ

และปลอดภัยตอ

ทรัพยสิน 

142.  จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดไทรใต 

เงินอุดหนุนทั่วไป 531,950 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

143.  สรางซุมพระประจํา

โรงเรียน ท.2 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อมีซุมพระประจําโรงเรียน นักเรียนมีซุมพระ

สําหรับกราบไหว

ประจําโรงเรียน 

144.  ตอเติมกันสาดอาคาร

เรียน 3 ท.2 

เงินอุดหนุนทั่วไป 250,000 เพื่อกันฝนสาดในฤดูฝน มีสถานที่จัดกิจกรรมใน

ฤดูฝน 

145.  จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดปากน้ําโพใต 

เงินอุดหนุนทั่วไป 25,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

146.  ปรับปรุงระบบสายรับ

ไฟฟาภายในอาคาร

เรียน ท.3 

เงินอุดหนุนทั่วไป 860,000 เพื่อใหสามารถรองรับความ

ตองการใชกระแสไฟฟาของ

สถานศึกษาไดอยางเพียงพอ 

โรงเรียนมีระบบไฟฟา 

ปลอดภัยเพียงพอตอ

ความตองการ 

147.  จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดพรหมจริยา

วาส ท.3 

เงินอุดหนุนทั่วไป 85,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

148.  ปรับปรุงอาคาร 1 ท.4 เงินอุดหนุนทั่วไป 450,000 เพื่อพัฒนาและรักษาสภาพ

อาคารเรียนใหสวยงามมั่นคง 

โรงเรียนมีอาคารเรียน

ที่สวยงาม 

149.  ปรับปรุงหองเรียนชวง

ช้ันที่1 (ป.1 – 3) อาคาร 

2 ท.4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 364,500 เพื่อใหนักเรียนชวงช้ันที่ 1 มี

หองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู

และถูกสุขลักษณะ 

โรงเรียนมีหองเรียนที่

สะอาดและสวยงาม

เอื้อตอการเรียน 

150.  ปรับปรุงหองปฏิบัติการ

ทางภาษา ท.4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 37,800 เพื่อปรับปรุงหอง ปฏิบัติการ

ทางภาษาใหมีประสิทธิภาพ

และสวยงามเอื้อตอการเรียนรู 

หองปฏิบัติการทาง

ภาษาที่มีประสิทธิภาพ 

และสวยงาม 

151.  จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดวรนาถ

บรรพต ท.4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 225,800 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

152.  ปรับปรุงหอง

โสตทัศนูปกรณ ท.5 

เงินอุดหนุนทั่วไป 250,000 เพื่อใชเปนหองประชุมและจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

มีหองโสตทัศนูปกรณ 

ที่มีประสิทธิภาพ ได

มาตรฐานนักเรียนไดใช

ประโยชนในการอบรม

พัฒนาตนเอง 

153.  กอสรางหองครัว ท.5 เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000 เพื่อใชเปนที่ประกอบอาหาร มีที่ประกอบอาหารที่

ถูกสุขลักษณะ 

154.  จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดชองคีรีศรี

สิทธิวราราม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 12,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

 



 24 

 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

155. ดานการบริหาร

จัดการที่ดี 

ปรับปรุงอาคารเรียน

อนุบาล ท.6 

เงินอุดหนุนทั่วไป 802,200 เพื่อใหนักเรียนอนบุาลมี

สถานที่จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เหมาะสมตามวัย 

โรงเรียนมีหองเพียงพอ

ตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

156.  จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดจอมคีรีนาค

พรต ท.6 

เงินอุดหนุนทั่วไป 45,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน

การเรียนสูงขึ้น 

157.  ปรับปรุงทอน้ําประปา 

ท.7 

เงินอุดหนุนทั่วไป 55,000 เพื่อลดปญหาสิ้นเปลือง

คาใชจายอันเนื่องมาจากการ

ร่ัวซึมของทอน้ําประปาที่อยูใต

ผิวดิน 

ลดรายจายคา

น้ําประปารายเดือน 

158.  กอสรางแทนน้ําด่ืม ท.7 เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000 เพื่อใหนักเรียนมีน้าํด่ืมที่

สะอาดไวด่ืมอยางทั่วถึง 

นักเรียนดื่มน้ําที่สะอาด

และรักษาสุขภาพชอง

ปากดี 

159.  จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดสุคตวราราม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 83,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน

การเรียนสูงขึ้น 

160.  จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดไทรเหนือ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 296,180 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน

การเรียนสูงขึ้น 

161.  อบรมครูศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กชุมชนเพื่อพัฒนา

วิชาการ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 25,000 เพื่อใหครูผูดูแลเด็กมีความ

เขาใจเกี่ยวกับการจัด

ประสบการณเรียนรู ของเด็ก

เล็กและสามารถจัดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาเด็กเล็กไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ครูผูดูแลเด็กเล็กมี

ความเขาใจเกี่ยวกับ

การจัดประสบการณ 

เรียนรูของเด็กเล็ก 

162.  กอสรางปายชุมชน รายไดจัดเก็บเอง 30,000 เพื่อความเปนระเบียบและ

สวยงาม 

ประชาชนไดทราบที่ต้ัง

ของชุมชน 

163.  จัดหาครุภัณฑกอง

สวัสดิการสังคม 

รายไดจัดเก็บเอง 998,200 เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

สํานักงานอยางเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมาก

ขึ้น 

164.  จัดหาครุภัณฑสํานักการ

ประปา 

รายไดจัดเก็บเอง 170,600 เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

165.  จัดหาครุภัณฑสถาน 

ธนานุบาล 1 

รายไดจัดเก็บเอง 34,900 เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

166.  จัดหาครุภัณฑสถาน 

ธนานุบาล 2 

รายไดจัดเก็บเอง 99,900 เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

167.  จัดหาครุภัณฑสถานี

ขนสง 

รายไดจัดเก็บเอง 42,000 เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
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งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

168. ดานการบริหาร

จัดการที่ดี 

กอสรางทางเทา

ดานหลังอาคารตลาด

สดเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 300,000 เพื่อขยายพื้นที่ผิวทาง 

เทาของอาคารตลาดสด 

เทศบาล 

มีพื้นที่ทางเทาเพิ่มขึ้น 

และการระบายน้ํา 

สะดวก 

169.  ตอเติมหลังคาขาง 

ตลาดสดเทศบาล 

 

รายไดจัดเก็บเอง 2,180,000 เพื่อตอเติมหลังคาขาง 

ตลาดสดเทศบาล 

 

สามารถปองกันแดด 

และระบายน้ําฝนไดดี 

ยิ่งขึ้น 

 
  ฉ การใชจายงบประมาณ 
  เทศบาลนครนครสวรรค มกีารใชจายงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอบญัญัติงบประมาณ 

โดยไดมกีารกอหนี้ผูกพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 138 โครงการ จํานวนเงนิ 65,255,959 บาท มีการเบกิจาย

งบประมาณ จาํนวน 121 โครงการ จํานวนเงิน 46,845,822 ลานบาท สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร ไดดังนี ้

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจาย
งบประมาณ 

ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 18 3,137,893.00 15 2,542,213.00 

ดานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 26 11,537,859.11 26 11,537,832.11 

ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 18 8,003,823.00 18 8,003,823.00 

ดานการพัฒนากายภาพเมือง 21 24,158,750.00 14 9,335,000.00 

ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 7 3,456,090.00 7 3,456,090.00 

ดานการบริหารจัดการที่ด ี 48 14,961,544.00 41 11,970,864.00 

รวม 138 65,255,959.11 121 46,845,822.11  

 

แผนภูมิแทง แสดงผลการติดตามการเบกิจายงบประมาณตามแผนดําเนินงาน 
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  การพิจารณา : พิจารณาวาการดําเนินงานนั้น มีการกระจายของงบประมาณในแตละยุทธศาสตร

เปนอยางไร มีการกระจุกตัวของงบประมาณอยูเฉพาะยุทธศาสตรใด ยุทธศาสตรหนึ่งหรือไม องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใหความสําคัญกับยุทธศาสตรใด 

  พบวา : เทศบาลนครนครสวรรค มีการดําเนินงานในป 2552 จํานวน 6 ยุทธศาสตร แตมีการ

กระจุกตัวของงบประมาณดังนี้ 

  อันดับ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมือง  จํานวนเงิน 24,158,859 บาท 

  อันดับ 2 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี  จํานวนเงิน 14,961,544 บาท 

  อันดับ 3 ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมฯ จํานวนเงิน 11,537,859.11 บาท 

  อันดับ 4 ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน จํานวนเงิน   8,003,823 บาท 

  อันดับ 5 ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยฯ จํานวนเงิน   3,456,090 บาท 

  อันดับ 6 ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวนเงิน   3,137,893 บาท 

  สรุป  เทศบาลนครนครสวรรค ใหความสําคัญกับโครงการในสวนของยุทธศาสตรดานการพัฒนา

กายภาพเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการพัฒนาทางดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการนันทนาการ 

 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลนครนครสวรรค ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้
  ยุทธศาสตร โครงการ  แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วงเงิน
ตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

1. ดานการ

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

พัฒนาศักยภาพการเฝาระวัง

ปองกันและควบคุมโรคติดตอ

ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

20,000 11,600 2/52 08/12/2551 24 

2.  พัฒนาศักยภาพการเรียนการ

สอนเพศศึกษาและโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

30,000 29,386 28/52 02/07/2552 15 

3.  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

30,000 30,000 100/52 14/09/2552 15 

4.  สานสายใยใสใจผูสูงอายุ รายไดจัดเก็บ

เอง 

20,000 20,000 77/52 30/07/2552 15 

5.  พัฒนาศักยภาพดานการ

สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

200,000 29,560 20/52 30/04/2552 15 

6.  พัฒนาศักยภาพ อสม. เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

200,000 103,857 23/52 10/06/2552 15 

7.  พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

ในเขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

640,000 118,680 21/52 30/04/2552 60 

8.  เขาคายทักษะชีวิตพิชิต

ยาเสพติด 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

100,000 15,603 68/52 16/06/2552 7 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

9. ดานการ

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

รณรงคและปองกัน

ยาเสพติดกับ

ประชาชนในชุมชน 

รายได

จัดเก็บเอง 

500,000 83,650 836 23/01/2552 240 

10.  พัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการ

จําหนายอาหารใน

เขตเทศบาลและใน

สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

90,000 27,845 29/52 15/06/2552 15 

11.  มหกรรมอาหารและ

ของดีเมืองปากน้ําโพ 

รายได

จัดเก็บเอง 

50,000 3,780 156-157/52 30/01/2552 15 

12.  พัฒนาตลาดสดนา

ซ้ือในเขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

100,000 2,800 84/52 09/01/2552 15 

13.  สถานที่ทํางานนาอยู

นาทํางาน 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

5,000 3,000 240/52 18/08/2552 15 

14.  ลดภาวะโลกรอน รายได

จัดเก็บเอง 

100,000 83,300 2/52 13/03/2552 30 

15.  ลดภาวะโลกรอน รายได

จัดเก็บเอง 

100,000 95,500 76/52 30/06/2552 7 

16.  กอสรางเมรุพรอม

เตาเผาแบบปลอด

มลพิษ 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

1,990,000 1,590,000 26/52 18/05/2552 60 

17.  ศึกษาความ

เหมาะสมและ

ออกแบบ

รายละเอียดศูนย

กําจัดขยะมูลฝอย

แบบครบวงจร 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

3,000,000 447,000 35/52 13/05/2552 240 

18.  เงินสมทบคากอสราง

ระบบรวบรวมและ

บําบัดน้ําเสีย 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

28,941,325 442,332 12/48 31/12/2548 1,080 

19. ดาน

การศึกษา 

ศาสนา 

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

สงเสริมโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลฯ สู

สังคมแหงการเรียนรู 

รายได

จัดเก็บเอง 

1,410,800 43,750 19/52 06/02/2552 7 

20.  อบรมครูเพื่อพัฒนา

วิชาการ 

รายได

จัดเก็บเอง 

600,000 48,614 45/52 21/05/2552 7 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

21. ดาน

การศึกษา 

ศาสนา 

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

ปฐมนิเทศผูปกครอง

นักเรียน 

รายได

จัดเก็บเอง 

60,000 42,500 58/52 21/05/2552 7 

22.  คุณธรรมนําความรู 

เสริมสรางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

รายได

จัดเก็บเอง 

200,000 185,730 คุณธรรมนํา

ความรู 

05/06/2552 30 

23.  ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

รายได

จัดเก็บเอง 

20,000 10,800 7/52 22/12/2551 7 

24.  จัดหาหนังสือเรียนให

นักเรียนระดับ

อนุบาลศึกษา 

ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา 

รายได

จัดเก็บเอง 

5,500,000 1,900,000 42/52 25/08/2552 7 

25.  แขงขันคนเกง ระดับ

เทศบาลกลุม

การศึกษาทองถิ่นที่ 7 

และระดับประเทศ 

รายได

จัดเก็บเอง 

100,000 31,952 แขงขันคนเกง

ระดับเทศบาล

กลุมการศึกษา

ทองถิ่นที่ 7 และ

ระดับประเทศ 

01/10/2551 7 

26.  สัมมนา

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน โรงเรียน

สังกัดเทศบาลนคร

นครสวรรค 

รายได

จัดเก็บเอง 

100,000 62,180 93/52 23/07/2552 7 

27.  มอบประกาศนียบัตร

นักเรียนที่สําเร็จ

การศึกษาโรงเรียน

สังกัดเทศบาลฯ 

รายได

จัดเก็บเอง 

90,000 27,810 11/52 19/03/2552 1 

28.  จัดนิทรรศการผลงาน

การศึกษาระดับ

ทองถิ่น ระดับกลุม

การศึกษาทองถิ่นที่ 

7 , 8 และ

ระดับประเทศ 

รายได

จัดเก็บเอง 

700,000 80,000 10/52 12/02/2552 15 

29.  จัดทําเอกสาร

เผยแพรขาวสารทาง

วิชาการ 

รายได

จัดเก็บเอง 

25,000 12,000 41/52 12/03/2552 7 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

30. ดาน

การศึกษา 

ศาสนา 

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

พัฒนานักเรียนดาน

กีฬากรีฑาและดนตรี

สูความเปนเลิศ 

รายได

จัดเก็บเอง 

2,000,000 387,160 พัฒนานักเรียน

ดานกีฬากรีฑา

และดนตรีสูความ

เปนเลิศ 

01/10/2551 30 

31.  วันเด็กแหงชาติ รายได

จัดเก็บเอง 

500,000 229,500 วันเด็กแหงชาติ 13/01/2552 7 

32.  ดนตรีเพื่อประชาชน รายได

จัดเก็บเอง 

100,000 50,000 ดนตรีเพื่อ

ประชาชน 

22/12/2551 7 

33.  สนับสนุนการจัดการ

แขงขันกีฬาและการ

ออกกําลังกาย

จังหวัดนครสวรรค 

รายได

จัดเก็บเอง 

6,000,000 3,000,000 สนับสนุนการ

จัดการแขงขัน

กีฬาและการออก

กําลังกายจังหวัด

นครสวรรค 

01/10/2551 30 

34.  ชุมชนสัมพันธในเขต

เทศบาล 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

2,000,000 1,999,171 798 01/03/2552 180 

35.  ประกวดสวดมนตหมู

ทํานองสรภัญญะ 

รายได

จัดเก็บเอง 

20,000 10,250 72/52 16/06/2552 7 

36.  จัดงานวันครู รายได

จัดเก็บเอง 

100,000 48,200 9/52 05/02/2552 1 

37.  สนับสนุน สงเสริม 

งานรัฐพิธี ราชพิธี 

และงานประเพณี

ทองถิ่น 

รายได

จัดเก็บเอง 

1,200,000 473,960 1/52 01/10/2551 15 

38.  อบรมลูกเสือจราจร รายได

จัดเก็บเอง 

100,000 30,944 88/52 20/07/2552 7 

39.  ถนนคนเดิน รายได

จัดเก็บเอง 

300,000 127,767.11 464/52 01/10/2551 30 

40.  สงเสริมกิจกรรม

ชุมชน 

รายได

จัดเก็บเอง 

2,500,000 2,273,471 714 01/10/2551 240 

41.  อบรมจริยธรรมใน

ชุมชนและศึกษาดู

งาน 

รายได

จัดเก็บเอง 

320,000 137,742 831 23/04/2552 120 

42.  สงเสริมการเรียนรู

สําหรับเด็กนอก

ระบบ 

รายได

จัดเก็บเอง 

50,000 8,280 สงเสริมการ

เรียนรูสําหรับ

เด็กนอกระบบ 

15/05/2552 7 

43.  สงเสริมกิจกรรมเด็ก

และเยาวชนในเขต

เทศบาล 

รายได

จัดเก็บเอง 

700,000 167,750 837 01/01/2552 270 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

44. ดาน

การศึกษา 

ศาสนา 

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

จัดกิจกรรมเด็กเล็ก

และสงเสริมศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

รายได

จัดเก็บเอง 

200,000 148,328 776 01/01/2552 270 

45. ดาน

สวัสดิการ

สังคมและ

ชุมชน 

สงเสริมอาชีพ

ประชาชน 

รายได

จัดเก็บเอง 

500,000 472,675 847 15/06/2552 90 

46.  สงเสริมผลิตภัณฑ

ลานคาชุมชน หนึ่ง

ชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ 

รายได

จัดเก็บเอง 

1,000,000 609,416 267 01/10/2551 240 

47.  อบรมสัมมนาและ

ทัศนศึกษาดูงาน

คณะกรรมการและ

สมาชิกกลุมออม

ทรัพย 

รายได

จัดเก็บเอง 

300,000 80,775 717 28/04/2552 60 

48.  แกไขปญหาความ

ยากจนในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค 

รายได

จัดเก็บเอง 

500,000 140,493 735 01/04/2552 120 

49.  พัฒนาชุมชน

ประชาชนอยูดีมีสุข

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

424,058 424,058 841 23/04/2552 180 

50.  เทศบาลพบ

ประชาชน 

รายได

จัดเก็บเอง 

1,000,000 439,213 777 01/10/2551 180 

51.  ประกวดชุมชน

พัฒนาดีเดนและ

คัดเลือก

คณะกรรมการชุมชน

ตัวอยาง 

รายได

จัดเก็บเอง 

150,000 80,112 840 01/03/2552 180 

52.  สํารวจ จปฐ.ชุมชน

ในเขตเทศบาล 

รายได

จัดเก็บเอง 

400,000 75,904 136 02/09/2552 240 

53.  อบรมสัมมนา

คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ และ

สมาชิกฌาปนกิจ 

รายได

จัดเก็บเอง 

200,000 180,335 136 13/05/2552 90 

54.  แหลงเรียนรูในชุมชน รายได

จัดเก็บเอง 

400,000 1,950 848 29/04/2552 150 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

55. ดาน

สวัสดิการ

สังคมและ

ชุมชน 

ครอบครัวผาสุก รายได

จัดเก็บเอง 

200,000 92,400 263/225 08/04/2552 21 

56.  สงเคราะห

ผูดอยโอกาสในเขต

เทศบาล 

รายได

จัดเก็บเอง 

4,000,000 1,661,421 772 16/10/2551 330 

57.  สงเคราะห

ผูประสบภัย 

รายได

จัดเก็บเอง 

2,500,000 2,498,600 821 16/10/2551 330 

58.  อบรมสัมมนาและ

ทัศนศึกษาดูงาน

คณะกรรมการและ

สมาชิกกลุมสตรี

ชุมชน 

รายได

จัดเก็บเอง 

500,000 346,150 819 15/07/2552 90 

59.  อบรมสัมมนาและ

ทัศนศึกษาดูงาน

คณะกรรมการ

อนุกรรมการ ที่

ปรึกษา และสมาชิก

กลุมชุมชน 

รายได

จัดเก็บเอง 

1,000,000 628,359 830 01/04/2552 180 

60.  สงเสริมการมีสวน

รวมขององคกรชุมชน

ในเขตเทศบาล และ

ทัศนศึกษาดูงาน 

รายได

จัดเก็บเอง 

300,000 121,856 731 23/04/2552 60 

61.  สภาเด็ก และเยาวชน

ในเขตเทศบาล 

รายได

จัดเก็บเอง 

200,000 133,346 723 01/01/2552 270 

62.  พัฒนาภาวะผูนําของ

เด็กและเยาวชน 

รายได

จัดเก็บเอง 

300,000 16,760 826 01/08/2552 60 

63. ดานการ

พัฒนา

กายภาพเมือง 

กอสรางทางเทา

ภายในเขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

1,000,000 996,000 27/52 24/03/2552 120 

64.  ปรับปรุงเกาะกลาง

ถนนภายในเขต

เทศบาล 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

500,000 498,000 33/52 28/04/2552 90 

65.  กอสรางผิวจราจร

พรอมทอระบายน้ํา

ถนนสาธารณะแยก

ถนนสวรรควิถี 63 

(ขางบาน เลขที่ 

183/4) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

340,000 295,750 61/52 24/09/2552 120 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

66. ดานการ

พัฒนา

กายภาพเมือง 

กอสรางผิวจราจร

พรอมทอระบายน้ํา

ถนนสาธารณะแยก

ถนนสวรรควิถี 63 

(ขางบาน เลขที่ 

183/18) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

520,000 515,000 60/52 24/09/2552 120 

67.  กอสรางถนนภายใน

ชุมชนวัดพรหม 4 ซอย 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

730,000 728,000 49/52 08/08/2552 90 

68.  กอสรางผิวจราจร 

พรอมทอระบายน้ํา 

ซอยแยกจากซอยปา

ริชาติขางบานเลขที่ 

102/134 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

400,000 399,000 40/52 24/06/2552 90 

69.  กอสรางผิวจราจรซอย

ขางอูพีเอส การาจ 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

400,000 397,000 37/52 02/06/2552 90 

70.  กอสรางผิวจราจร 

คสล.พรอมทอระบาย

น้ํา ซอยปานพลอย 6 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

1,660,000 1,658,000 25/52 18/03/2552 140 

71.  กอสรางผิวจราจร

พรอมทอระบายน้ํา

ซอยปานพลอย 7 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

2,440,000 2,438,000 30/52 22/04/2552 180 

72.  กอสรางผิวจราจร

พรอมทอระบายน้ํา

ถนนภายในชุมชน

หลวงปูทาวสาย 3 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

1,110,000 1,109,000 38/52 20/05/2552 90 

73.  ติดตั้งปายช่ือถนน

และทางแยกภายใน

เขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

2,000,000 2,000,000 43/52 15/07/2552 150 

74.  วางทอประปาซอย

ธรรมวิถี 2 

รายได

จัดเก็บเอง 

342,000 306,000 2/52 10/03/2552 45 

75.  วางทอเมนประปา

ถนนนครสวรรค-

พิษณุโลก 

รายได

จัดเก็บเอง 

1,005,000 1,005,000 6/52 29/07/2552 60 

76.  วางทอประปาซอย

ธรรมเกษตร 

รายได

จัดเก็บเอง 

585,000 585,000 4/52 27/05/2552 45 

77.  วางทอเมนประปา

ชุมชนชอนตะวัน 

รายได

จัดเก็บเอง 

145,000 122,000 3/52 27/04/2552 45 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

78. ดานการ

พัฒนา

กายภาพเมือง 

ปรับปรุงระบบระบาย

น้ําถนนโกสียจาก

ซอยทิพยมาศถึงทาง

กลับรถใตสะพานเด

ชาติวงศ 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

1,400,000 1,397,000 72/52 01/10/2552 180 

79.  กอสรางผิวจราจร 

พรอมทอระบายน้ํา 

ซอยแยกถนน

พิทักษสันติราษฎร 

(ขางบานเลขที่ 

1122/7) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

430,000 425,000 28/52 08/04/2552 90 

80.  กอสรางผิวจราจร 

พรอมทอระบายน้ํา

ซอยขาง ศูนยบริการ

สาธารณสุข 3 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

460,000 458,500 22/52 09/03/2552 90 

81.  กอสรางผิวจราจร

พรอมทอระบายน้ํา

ซอยแยกถนน

พิทักษสันติราษฎร 

(ขางบานเลขที่ 

1164/14) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

710,000 708,500 29/52 22/04/2552 120 

82.  กอสรางผิวจราจร 

พรอมทอระบายน้ํา

ซอยโรงกลวยไม 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

670,000 668,000 31/52 24/04/2552 120 

83.  กอสรางถนนคนเดิน

ทางเขาวัดคีรีวงศ 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

7,600,000 7,450,000 54/52 29/08/2552 180 

84. ดานการ

รักษาความ

สงบเรียบรอย

และความ

มั่นคง 

วันเทศบาล เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

200,000 35,490 68/52 01/10/2551 1 

85.  อุดหนุนหนวยงาน

ของรัฐหรือองคกร

เอกชนในกิจกรรมอัน

เปน

สาธารณประโยชน 

รายได

จัดเก็บเอง 

1,800,000 1,430,000 71 01/10/2551 7 

86.  สํารวจความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 

รายได

จัดเก็บเอง 

80,000 43,000 สํารวจความพึง

พอใจของ

ผูรับบริการ 

01/10/2551 60 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

87. ดานการ

รักษาความ

สงบเรียบรอย

และความ

มั่นคง 

อุดหนุนโครงการ

อนุรักษและสงเสริม

งานประเพณีแหเจา

พอเจาแมปากน้ําโพ 

รายได

จัดเก็บเอง 

1,000,000 1,000,000 53 01/10/2551 7 

88.  จัดระเบียบการ

จําหนายสินคาในที่

สาธารณะและให

ความรูแก

ผูประกอบการคา 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

30,000 6,600 จัดระเบียบการ

จําหนายสินคาใน

ที่สาธารณะและ

ใหความรูแก

ผูประกอบการคา 

01/10/2551 30 

89.  ติดตั้งระบบกลอง 

โทรทัศนวงจรปด

ภายในสถานีขนสง

ผูโดยสาร ระยะที่ 2 

รายได

จัดเก็บเอง 

500,000 495,000 17/52 06/03/2552 30 

90.  ติดตั้งระบบ

กลองโทรทัศนวงจร

ปดบริเวณที่ทําการ

ประปา 

รายได

จัดเก็บเอง 

500,000 446,000 7/52 13/08/2552 30 

91. ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี 

บริการประชาชนดาน

ทะเบียนราษฎรและ

บัตรประจําตัว

ประชาชนดวยความ

รวดเร็ว 

รายได

จัดเก็บเอง 

0 0 บริการประชาชน 01/10/2551 360 

92.  บริการประชาชนดาน

ทะเบียนราษฎรและ

บัตรประจําตัว

ประชาชนดวยความ

รวดเร็ว 

รายได

จัดเก็บเอง 

0 0 บริการประชาชน 01/10/2551 360 

93.  รับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

150,000 134,000 96/52 01/10/2551 60 

94.  จัดทําของที่ระลึก

และรางวัลมอบแกผู

เสียภาษี 

รายได

จัดเก็บเอง 

200,000 99,220 54/51 16/12/2551 45 

95.  จัดหาผลประโยชนใน

ที่สาธารณสมบัติของ

แผนดิน 

รายได

จัดเก็บเอง 

50,000 11,956 1302/81 01/10/2551 60 

96.  ติดตั้งระบบ ICT 

โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

1,800,000 1,750,000 32/52 16/06/2552 60 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

97. ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี 

จัดหา TABLET PC เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

60,000 58,000 60/52 01/10/2551 15 

98.  อบรมสัมมนาสมาชิก

สภาเทศบาล คณะ

ผูบริหาร พนักงาน

เทศบาล และ

พนักงานจาง 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

3,712,000 3,712,000 6/52 01/10/2551 15 

99.  ฝกอบรม อปพร. และ

ฝกทบทวน อปพร. 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

200,000 97,650 ฝกอบรม อปพร. 

และฝกทบทวน 

อปพร. 

01/10/2551 3 

100.  ฝกซอมแผนปองกัน

ภัยฝายพลเรือน 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

40,000 39,600 23/52 28/07/2552 1 

101.  สัปดาหปองกันสา

ธารณภัย 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

100,000 99,770 53/52 01/10/2551 60 

102.  ตรวจรวมเพื่อความ

ปลอดภัย 

รายได

จัดเก็บเอง 

50,000 47,150 9/52 20/01/2552 40 

103.  เยาวชนปองกันสา

ธารณภัยหรือภัย

คุกคามอื่น 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

50,000 24,000 เยาวชนปองกัน

สาธารณภัยหรือ

ภัยคุกคามอื่น 

01/10/2551 7 

104.  ติดตั้งกันสาดหนวย

ดับเพลิงภายใน

อุทยานสวรรค 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

60,000 60,000 42/52 09/07/2552 60 

105.  จัดหาครุภัณฑสํานัก

ปลัดเทศบาล 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

2,337,100 1,349,380 จัดหาครุภัณฑ

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

01/10/2551 30 

106.  จัดหาครุภัณฑกอง

วิชาการและแผนงาน 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

239,000 146,500 จัดหาครุภัณฑ

กองวิชาการและ

แผนงาน 

01/10/2551 30 

107.  จัดหาครุภัณฑสํานัก

การคลัง 

รายได

จัดเก็บเอง 

174,000 171,690 จัดหาครุภัณฑ

สํานักการคลัง 

01/10/2551 30 

108.  ปรับปรุงหองทํางาน

สํานักการชาง 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

800,000 795,000 48/52 07/08/2552 60 

109.  จัดหาครุภัณฑสํานัก

การชาง 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

293,400 196,780 จัดหาครุภัณฑ

สํานักการชาง 

01/10/2551 30 

110.  จัดหาครุภัณฑสํานัก

การสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

4,901,800 432,300 จัดหาครุภัณฑ

สํานักการ

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

01/10/2551 60 

 



 36 

  ยุทธศาสตร โครงการ  แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

111. ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี 

จัดหาครุภัณฑสํานัก

การศึกษา 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

1,700,900 117,652 จัดหาครุภัณฑ

สํานักการศึกษา 

01/10/2551 60 

112.  ปรับปรุงหองธุรการ 

ท.1 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

77,000 75,000 ปรับปรุงหอง

ธุรการ ท.1 

01/10/2551 30 

113.  จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาลวัด

ไทรใต 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

531,950 297,948 จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาล

วัดไทรใต 

01/10/2551 30 

114.  สรางซุมพระประจํา

โรงเรียน ท.2 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

100,000 90,000 38/52 12/06/2552 30 

115.  ตอเติมกันสาดอาคาร

เรียน 3 ท.2 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

250,000 249,000 ตอเติมกันสาด

อาคารเรียน 3 ท.

2 

01/10/2551 30 

116.  จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาลวัด

ปากน้ําโพใต 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

25,000 2,990 จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาล

วัดปากน้ําโพใต 

01/10/2551 7 

117.  ปรับปรุงระบบสาย

รับไฟฟาภายใน

อาคารเรียน ท.3 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

860,000 704,000 ปรับปรุงระบบ

สายรับไฟฟา

ภายในอาคาร

เรียน ท.3 

01/10/2551 30 

118.  จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาลวัด

พรหมจริยาวาส ท.3 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

85,000 80,490 จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาล

วัดพรหมจริยา

วาส 

01/10/2551 15 

119.  ปรับปรุงอาคาร 1   

ท.4 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

450,000 448,000 ปรับปรุงอาคาร 1 

ท.4 

01/10/2551 30 

120.  ปรับปรุงหองเรียน

ชวงช้ันที่1 (ป.1 - 3) 

อาคาร 2 ท.4 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

364,500 364,500 ปรับปรุง

หองเรียนชวงช้ัน

ที่1 (ป.1 - 3) 

อาคาร 2 ท.4 

01/10/2551 30 

121.  ปรับปรุง

หองปฏิบัติการทาง

ภาษา ท.4 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

37,800 37,800 ปรับปรุง

หองปฏิบัติการ

ทางภาษา ท.4 

01/10/2551 30 

122.  จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาล

วัดวรนาถบรรพต ท.4 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

225,800 212,770 จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาล

วัดวรนาถบรรพต 

01/10/2551 15 

123.  ปรับปรุงหอง

โสตทัศนูปกรณ ท.5 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

250,000 249,000 ปรับปรุงหอง

โสตทัศนูปกรณ 

ท.5 

01/10/2551 30 
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124. ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี 

กอสรางหองครัว ท.5 เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

500,000 497,000 กอสรางหองครัว 

ท.5 

01/10/2551 30 

125.  จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาลวัด

ชองคีรีศรีสิทธิวราราม 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

12,000 9,300 56/52 23/09/2552 30 

126.  ปรับปรุงอาคารเรียน

อนุบาล ท.6 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

802,200 800,000 ปรับปรุงอาคาร

เรียนอนุบาล ท.6 

01/10/2551 30 

127.  จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาลวัด

จอมคีรีนาคพรต ท.6 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

45,000 36,600 จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาลวัด

จอมคีรีนาคพรต 

01/10/2551 7 

128.  ปรับปรุงทอ

น้ําประปา ท.7 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

55,000 37,000 ปรับปรุงทอ

น้ําประปา ท.7 

01/10/2551 30 

129.  กอสรางแทนน้ําด่ืม 

ท.7 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

40,000 37,000 9/52 17/06/2552 30 

130.  จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาลวัด

สุคตวราราม 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

83,000 77,850 จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาล

วัดสุคตวราราม 

01/10/2551 30 

131.  จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาลวัด

ไทรเหนือ 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

296,180 261,150 จัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาล

วัดไทรเหนือ 

01/10/2551 30 

132.  อบรมครูศูนยพัฒนา

เด็กเล็กชุมชนเพื่อ

พัฒนาวิชาการ 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

25,000 24,388 713 01/06/2552 60 

133.  กอสรางปายชุมชน รายได

จัดเก็บเอง 

30,000 25,200 133 01/10/2551 30 

134.  จัดหาครุภัณฑกอง

สวัสดิการสังคม 

รายได

จัดเก็บเอง 

998,200 679,470 19/52 01/10/2551 30 

135.  จัดหาครุภัณฑสํานัก

การประปา 

รายได

จัดเก็บเอง 

170,600 148,640 จัดหาครุภัณฑ

สํานักการประปา 

01/10/2551 30 

136.  จัดหาครุภัณฑ

สถานธนานุบาล 1 

รายได

จัดเก็บเอง 

34,900 34,900 จัดหาครุภัณฑ

สถานธนานุบาล 

1 

01/10/2551 15 

137.  จัดหาครุภัณฑ

สถานธนานุบาล 2 

รายได

จัดเก็บเอง 

99,900 99,900 จัดหาครุภัณฑ

สถานธนานุบาล 

2 

01/10/2551 30 

138.  จัดหาครุภัณฑสถานี

ขนสง 

รายได

จัดเก็บเอง 

42,000 39,000 ใบขออนุมัติเลขที่ 

1/69 

10/02/2552 45 
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  ช. ผลการดําเนินงาน 
  เทศบาลนครนครสวรรคไดดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2552 ในเขตพื้นที่    

โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่จนโครงการ

ตาง ๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการ

ดําเนนิงานที่สําคัญดังนี้ 

  1. โครงการรณรงคและปองกันยาเสพติดกับประชาชนในชุมชน  สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

  2. โครงการแขงขันกีฬาอนุบาล  สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

 

 

 

  3. โครงการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล  สอดคลองกับยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 

 

 

 

 

 

  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงค

จะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลนครนครสวรรคทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการ

วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั 

    ประกาศ ณ วันที ่   30   ธนัวาคม  พ.ศ. 2552 

      นายจิตตเกษมณ  นโิรจนธนรฐั 
        (นายจิตตเกษมณ  นิโรจนธนรัฐ) 

         นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค 


