
 

 
 

ประกาศ เทศบาลนครนครสวรรค ์
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
               ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และ
ผลการด าเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548  ข้อ 30(5)  ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ 
สภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี 
                   ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550  มาตรา  287 วรรค 3  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลนครนครสวรรค์ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ  การใช้จ่าย  และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
เทศบาลนครนครสวรรค์ ดังนี้  
                        ก. วิสัยทัศน ์ของเทศบาลนครนครสวรรค ์ 
    "สุขภาพดีถ้วนหน้า  การศึกษาได้มาตรฐาน  สาธารณูปโภคก้าวไกล  ร่วมใจพัฒนา  พาเศรษฐกิจรุ่งเรือง" 
                        ข. พันธกิจ ของเทศบาลนครนครสวรรค ์ 
                        1. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  
                        2. นักเรียนมีผลการศึกษาได้มาตรฐานตามเกณฑ์ (สมศ.) และสามารถส่ือสารได้อย่างน้อย  
                             3  ภาษา  
                        3. รายได้จากการจัดเก็บเพิ่มขึ้น  
                        4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  
                        5. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในด้านสาธารณูปโภค  
                        6. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                        ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้   6  ยุทธศาสตร์  ดังนี ้
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1.    ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
        1.1  ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที ่                 
               เหมาะสม และจัดบริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมท่ัวถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
        1.2  พัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต ครอบครัว สังคม 
        1.3  เพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็ก เยาวชน  
               และประชาชน 
        1.4  เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
        1.5  ส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ                   
               การป้องกันและลดปัญหามลพิษ 
 2.   ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        2.1  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ 
        2.2  พัฒนาวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
        2.3  พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนส่ือสารได้ 3 ภาษา 
        2.4  ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ความสามารถ เป็นเลิศทางด้านกีฬา ดนตร ี 
               และนันทนาการ 
        2.5  ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินกิจกรรมพระราชพิธี รัฐ 
               พิธี และการท่องเที่ยว 
        2.6  ส่งเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
        2.7  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
3.   ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
        3.1  ส่งเสริม และสนับสนุน การแก้ไขปัญหาความยากจน 
        3.2  พัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        3.3  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
        3.4  สงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบ้ืองต้น 
        3.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
4.    ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 
        4.1  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ 
        4.2  พัฒนาระบบการจราจร 
        4.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ 
        4.4  ปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจ าหน่ายน้ าประปา พัฒนาคุณภาพน้ าประปา 
        4.5  ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ าและการป้องกันน้ าท่วม                                          
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5.   ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
        5.1  การสนับสนุน ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน 
        5.2  การสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน  
        5.3  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        5.4  การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6.  ด้านการบริหารจัดการที่ด ี
        6.1. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบ  
               ประเมินผลการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 
        6.2  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
        6.3  บริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และพัฒนาให้เกิดความคุ้มค่า 
        6.4  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้อย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม 
        6.5  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ ให้สะดวก รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ 
        6.6  พัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

                  ง.การวางแผนงบประมาณ 
                 เทศบาลนครนครสวรรค ์  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  3 ปี   (พ.ศ. 2553-
2555) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน   เช่น   การจัดเวทีประชาคม   การประชุม
กรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  3  ปี  ต่อไป  
                 เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  3 ปี  (พ.ศ. 2553-2555)  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน 
2552  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา  3 ปี  (พ.ศ. 2553-2555) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ยุทธศาสตร ์
2553 2554 2555 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  34 15,316,500.00 35 242,146,500.00 34 199,296,500.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

34 275,167,042.00 31 38,952,600.00 31 139,792,600.00 

ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน  20 21,712,568.68 20 21,620,000.00 20 21,620,000.00 

ด้านการพัฒนากายภาพเมือง  53 137,908,000.00 77 999,296,800.00 49 926,048,000.00 

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

20 13,485,000.00 18 16,842,500.00 15 21,180,000.00 

ด้านการบริหารจัดการท่ีดี  98 92,694,050.00 79 146,137,950.00 48 85,964,800.00 

รวม 259 556,283,160.68 260 1,464,996,350.00 197 1,393,901,900.00 
 

                        จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  23  กันยายน  2552 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 159 โครงการ งบประมาณ 135,176,300 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  19 9,007,000.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  29 36,674,400.00 

ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน  20 6,758,000.00 

ด้านการพัฒนากายภาพเมือง  26 36,340,000.00 

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  13 10,540,000.00 

ด้านการบริหารจัดการท่ีดี  52 35,856,900.00 

รวม 159 135,176,300.00 
 

 
              การพิจารณา  :  พิจารณาว่าการด าเนินงานนั้น  มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์เป็นอย่างไร  มีการกระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง
หรือไม่  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ใด 
              พบว่า  :  เทศบาลนครนครสวรรค์  มีการด าเนินงานในปี  2553  จ านวน  6  ยุทธศาสตร์  มีการกระจุก
ตัวของโครงการและงบประมาณดังนี ้
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    อันดับท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  จ านวนเงิน    36,674,400   บาท 
    อันดับท่ี 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง                                      จ านวนเงิน    36,340,000   บาท 
    อันดับท่ี 3  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี                                          จ านวนเงิน    35,856,900   บาท 
    อันดับท่ี 4  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง    จ านวนเงิน     10,540,000   บาท 
    อันดับท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม                        จ านวนเงิน        9,007,000   บาท 
    อันดับท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน                                จ านวนเงิน        6,758,000   บาท 
    สรุป   เทศบาลนครนครสวรรค์  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนในเขตเทศบาลและ
การปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเป็นส าคัญ  และให้ความส าคัญกับการพัฒนาการให้บริการประชาชน 
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           รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ   เทศบาลนครนครสวรรค์  มีดังนี้ 

  
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 ผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน มี
การรวมกลุ่มเป็นชมรมผู้สูงอายุ
ทุกชุมชน 

350 

2.  
 
 
 
 

เฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพ่ือติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ อสม./แกนน า 
และควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออกในชุมชนใน 
Generation ที่ 2 

670 

3.  
 
 

พัฒนาส้วมสาธารณะ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้
มาตรฐานถูกหลักสุขาภิบาล 

2 

4.  
 
 
 

พัฒนาศักยภาพ อสม. 
(ฟ้ืนฟู) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

457,000.00 เพ่ือให้ อสม. มีความรู้และทักษะ
ที่ได้รับไปใช้ในงานสาธารณสุข
มูลฐานในชุมชน  

- จัดอบรมฟ้ืนฟู
ความรู้ อสม. จ านวน 
835 คน /1 ครั้ง 

5.  อบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข (ใหม่)  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพ่ือให้ อสม. ใหม่ มีความรู้
ความสามารถและปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ได้ตาม
มาตรฐาน  

- จัดอบรม อสม.
(ใหม่) จ านวน 150 
คน /1 ครั้ง 

6.  
 
 
 

วัน อสม. แห่งชาติ รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000.00 เพ่ือสานสัมพันธ์อันดีงาม
ระหว่างเทศบาล อสม. และภาคี
เครือข่ายสุขภาพ  

- จัดนิทรรศการ
ความรู้ด้านสุขภาพ 1 
ครั้ง 

7.  พัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาล
ฯ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

670,000.00 "เพ่ือสนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินงาน 3 กลุ่ม กิจกรรม
คือ 1. การพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข 2. การแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข 3. การจัดบริการ
สุขภาพเบื้องต้นใน ศสมช."  

67 

8.  อบรมทักษะชีวิตพิชิต
ยาเสพติด  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของ
นักเรียน และสร้างภูมิคุ้มกันให้
ห่างไกลยาเสพติด  

560 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

9. ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์และป้องกันยา
เสพติดกับประชาชนใน
ชุมชน  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000.00 เพ่ือให้ผู้น าชุมชน เยาวชนและ
ประชาชนในชุมชนทราบถึง
นโยบายและแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  

640 
 

10.  พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการจ าหน่าย
อาหารในเขตเทศบาล
และสถานศึกษา  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับมาตรฐานสถานที่
จ าหน่ายอาหารตามเกณฑ์
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร  

300 

11.  พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสถานที่
แต่งผมเสริมสวย  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้
ผู้ประกอบการแต่งผมเสริมสวย
ภายในเขตเทศบาล  

200 

12.  พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสถานที่
จ าหน่ายน้ ามัน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้
ผู้ประกอบการสถานที่จ าหน่าย
น้ ามันภายในเขตเทศบาล  

60 

13.  มหกรรมอาหารและของ
ดีเมืองปากน้ าโพ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและ
เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประชาชนกับเทศบาล  

60 

14.  จ่ายเงินชดเชยค่างาน
สิ่งก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได ้

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,500,000.00 เพ่ือจ่ายเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสียที่เป็นสัญญาปรับ
ราคาได้  

1 

15.  ลดสภาวะโลกร้อนโดย
อาศัยมาตรการบริหาร
จัดการด้านขยะมูลฝอย  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 - มีการคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง
ถังขยะของเทศบาล - ลด
ปริมาณขยะที่เกิดภายในเขต
เทศบาล - มีการน ากลับมาใช้
ใหม่"  

8 

16.  จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือปลุกจิตส านึก และเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมแก่เด็กและ
เยาวชน  

120 

17.  
 
 
 
 
 

ลดภาวะโลกร้อน  เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือปลูกฝังให้เกิดความ
ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์
พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  

1250 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

18. ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าจัดซื้อเตาเผาศพแบบ
ปลอดมลพิษพร้อมติดตั้ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,990,000.00 เพ่ือให้เป็นที่ฌาปนกิจผู้เสียชีวิต
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทางอากาศ  

1 

19.  
 
 

รณรงค์เพ่ือป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาทของ
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

200 

20. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

เงินอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,417,600.00 เพ่ือให้นักเรียนในสังกัดเทศบาล
ฯ ได้รับประทานอาหารกลางวัน
อย่างทั่วถึง  

6759 

21.  ส่งเสริมโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ สู่สังคม
แห่งการเรียนรู้  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,286,800.00 เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาทุก
ระดับให้ได้มาตรฐาน  

6913 

22.  
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมครูเพ่ือพัฒนา
ความเป็นมืออาชีพ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,500,000.00 เพ่ือพัฒนาพนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มี
แนวทาง วิธีการ และเทคนิคที่
หลากหลายในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และเพ่ือให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการศึกษา
ดูงานและน ามาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน  

400 

23.  
 
 
 
 
 
 

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู 
- อาจารย์ สถานศึกษา ชุมชน 
เพ่ือให้ผู้ปกครองทราบนโยบาย 
และมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  

700 

24.  
 
 
 
 

คุณธรรมน าความรู้ 
เสริมสร้างปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพ่ือปลุกจิตส านึกให้นักเรียน มี
การด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม 
และจริยธรรม  

600 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

25. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับ
เทศบาลฯ และระดับ
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 
7  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 " - เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
และให้การศึกษาได้มาตรฐาน - 
สามารถทราบผลการประเมิน
คุณภาพการการศึกษา ระดับ
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 7  

1 

26.  
 
 
 

จัดหาหนังสือและ
อุปกรณ์การเรียนให้
นักเรียนระดับอนุบาล
ศึกษา ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,500,000.00 เพ่ือจัดหาหนังสือและอุปกรณ์
การเรียนให้แก่นักเรียนทุก
ระดับช้ัน ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ  

6913 

27.  
 
 
 
 

แข่งขันคนเก่ง ระดับ
เทศบาลกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 7 และ
ระดับประเทศ  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพ่ือคัดเลือกนักเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ เข้าแข่งขันในระดับ
เทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 
7 และระดับประเทศ  

360 

28.  
 
 
 
 
 
 

สัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

600,000.00 เพ่ืออบรมให้ความรู้ ด้าน
การศึกษาตาม พรบ.การศึกษา 
พ.ศ.2546 และระดมความคิด 
ระดมทุนในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ  

160 

29.  จัดนิทรรศการผลงาน
การศึกษาระดับท้องถิ่น 
ระดับกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 7 , 8 และ
ระดับประเทศ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

1,200,000.00 เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
ผลงานทางวิชาการ ของ
พนักงานครู และนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ  

3 

30.  
 
 
 

จัดท าเอกสารเผยแพร่
ข่าวสารทางวิชาการ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 เพ่ือเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านวิชาการและ
เผยแพร่งานวิชาการ  

600 

31.  พัฒนานักเรียนด้านกีฬา
กรีฑาและดนตรีสู่ความ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,000,000.00 เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็น
ตัวแทนเทศบาลในการแข่งขัน
กีฬา กรีฑา และดนตรี ระดับ
จังหวัด ภาค เขต ประเทศ และ
ระดับชาติ เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้
ด้านกีฬา กรีฑา และดนตรีใน
ระดับที่สูงขึ้น  

1 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

32. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

แข่งขันกีฬาอนุบาล  เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง  

1 

33.  
 
 
 
 

ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,000,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในการพัฒนา
มาตรฐานของกีฬา และเล่นกีฬา
เพ่ือสุขภาพ  

1 

34.  
 
 
 
 

วันเด็กแห่งชาติ  รายได้จัดเก็บ
เอง 

500,000.00 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน 
ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม และความ
บันเทิงต่างๆ  

1 

35.  
 
 
 
 

ดนตรีเพ่ือประชาชน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้รับความสุขใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด  

1 

36.  เงินสนับสนุนเจ้าภาพใน
การแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรอบคัดเลือก 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือเจ้าภาพ
ในการจัดการแข่งขันกีฬานักรีย
นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รอบคัดเลือก (ระดับภาคเหนือ) 
และจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ 

1 

37.  
 
 
 
 
 
 

สนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการออก
ก าลังกายจังหวัด
นครสวรรค์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

6,000,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในการพัฒนา
มาตรฐานของนักเรียน และเล่น
กีฬาเพ่ือสุขภาพนักเรียน 
เยาวชน และประชาชนสู่ความ
เป็นเลิศ  

1 

38.  
 
 
 

ชุมชนสัมพันธ์ในเขต
เทศบาล  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,500,000.00 เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย
และสร้างความสามัคคีในชุมชน  

7360 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

39. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

1 วัน 9 มงคลต้นน้ า
เจ้าพระยา  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

160,000.00 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัด  

4 

40.  
 
 

ถนนคนเดิน  รายได้จัดเก็บ
เอง 

300,000.00 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ  

13 

41.  
 
 
 
 
 

จัดงานวันครู  รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพ่ือให้พนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้ร าลึก
ถึงบูรพคณาจารย์และมีจิต
วิญญาณ ความศรัทธา ใน
วิชาชีพครู  

400 

42.  สนับสนุน ส่งเสริม งาน
รัฐพิธี ราชพิธี และงาน
ประเพณีท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,000,000.00 เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตลอดจนการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ และพระ
บรมวงศานุวงศ์  

1 

43.  
 
 
 
 
 

อบรมลูกเสือจราจร  เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด มีความรู้เกี่ยวกับกฏ
จราจร และ สามารถน าความรู้
ไปใช้ในโรงเรียน และ
ชีวิตประจ าวันได้  

160 

44.  
 
 
 
 

ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน  เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,000,000.00 เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาส
จัดกิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เกิด
ความรักความสามัคคี  

18000 

45.  
 
 
 

อบรมจริยธรรมใน
ชุมชน และทัศนศึกษาดู
งาน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

120,000.00 เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ตระหนักในหลักค าสอนของ
พุทธศาสนา  

448 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

46. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กนอกระบบ  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเด็กด้อยโอกาสใน
ชุมชนให้มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา  

50 

47.  
 
 
 
 

ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

450,000.00 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในชุมชน
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ในทางสร้างสรรค์ห่างไกลจาก
อบายมุข  

6400 

48.  
 
 

ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น
แห่งชาต ิ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

90,000.00 เพ่ือส่งลูกเสือเข้าร่วมชุมนุม
ลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาต ิ

25 

49. ด้าน
สวัสดิการ
สังคมและ
ชุมชน 
 

ส่งเสริมอาชีพประชาชน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

250,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิม
ให้ครอบครัวและชุมชนและ
แก้ปัญหาการว่างงานของ
ประชาชน  

250 

50.  
 
 
 
 

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาน
ค้าชุมชน หนึ่งชุมชน
หนึ่งผลิตภัณฑ์  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
รายได้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีคุณภาพของสมาชิกใน
ชุมชน  

1 

51.  
 
 
 
 
 
 

อบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน
คณะกรรมการและ
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
แลกเปลี่ยนทัศนคติ
ประสบการณ์ท างานประสาน
ให้เกิดความร่วมมือกับกลไก
ท้องถิ่นกลุ่มออมทรัพย์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

300 

52.  
 
 
 
 
 

แก้ไขปัญหาความ
ยากจน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000.00 เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุน การ
แก้ไขปัญหาความยากจนของ
ประชาชนและช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสโดยการซ่อมแซม
หรือสร้างที่อยู่อาศัยให้  

200 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

53. ด้าน
สวัสดิการ
สังคมและ
ชุมชน 
 
 
 

ฝึกอบรม เรียนรู้และ
ด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และทัศนศึกษา
ดูงาน  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

300,000.00 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างงาน สร้างรายได้ ลด
รายจ่าย เพ่ิมผลผลิตและสร้าง
เศรษฐกิจของชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  

200 

54.  
 
 
 
 
 
 

เทศบาลพบประชาชน  เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

450,000.00 เพ่ือให้บริการด้านต่างๆสู่ชุมชน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนและ
รับทราบปัญหาของประชาชน
และสนองตอบปัญหาได้ตรงจุด
รวดเร็ว  

8500 

55.  ประกวดชุมชนพัฒนา
ดีเด่นและคัดเลือก
คณะกรรมการบริหาร
ชุมชนและ
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีชุมชนดีเด่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร
ชุมชนได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของ
ตัวเอง รู้หลักการบริหาร การ
พัฒนา มีจิตส านึกในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง  

402 

56.  
 
 

ส ารวจ จปฐ.ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

250,000.00 เพ่ือส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานน ามา
วางแผนพัฒนาชุมชน  

1 

57.  
 
 
 

อบรมสัมมนา 
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ 
และสมาชิกฌาปนกิจ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติและสมาชิกฌาปนกิจ
ทราบแนวทางระเบียบปฏิบัติฯ  

150 

58.  เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม (ผู้พิการที่รับ
เบี้ย ยังชีพ)  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 "1. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสที่เทศบาลได้ให้
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 2. เพ่ือ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อเทศบาล 3. 
เพ่ือดูแลสุขภาพผู้ด้อยโอกาส (ผู้
พิการที่รับเบี้ยยังชีพ)"  

256 

59.  
 
 
 
 

ครอบครัวผาสุก  เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

130,000.00 เพ่ือให้ครอบครัวสามารถดูแล
ให้ความรักความอบอุ่นแก่
สมาชิกในครอบครัวทุกเพศทุก
วัย อย่างมีประสิทธิภาพ  

200 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

60. ด้าน
สวัสดิการ
สังคมและ
ชุมชน 

ฝึกอบรมจัดตั้งและ
ทบทวนกิจกรรมลูกเสือ
ชาวบ้าน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 เพ่ือสร้างความสมานฉันท์ 
สามัคคี   

350 

61.  สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาล  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

328,000.00 " - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 คน - 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 300 คน - เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 35 คน - 
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 100 
ราย"  

1235 

62.  สงเคราะห์ผู้ประสบภัย  รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,500,000.00 เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อน
เบื้องต้นและช่วยเหลือเงินทุน
ประกอบอาชีพและกรณีที่มีเหตุ
จ าเป็นควรแก่การสงเคราะห์  

ร้อยละ 80 

63.  อบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีชุมชน และสมาชิก  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในการด าเนินงานของสตรีและ
บทบาทหน้าที่  

603 

64.  อบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานคณะ
กรรมการบริหารชุมชน 
อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 
และสมาชิก  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
การด าเนินงานพัฒนาชุมชน 
และกระตุ้นให้ผู้น าชุมชนและ
สมาชิกเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
ของตนเอง  

670 

65.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ขององค์กรชุมชนในเขต
เทศบาล และทัศนศึกษา
ดูงาน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
องค์กรชุมชนการให้ข้อมูล
ข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น 
การตัดสินใจการลงประชามติ 
และประชาพิจารณ์  

450 

66.  สภาเด็ก และเยาวชนใน
เขตเทศบาล  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพ่ือเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกลุ่ม
เยาวชนที่มีการด าเนินงานใน
ด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบและเป็นรูปธรรม เพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา เด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาล  

กลุ่มเด็กและเยาวชน
ที่ได้เข้าร่วมกลุ่มจะมี
การพัฒนาความรู้
ความสามารถเพ่ิม
มากขึ้นจากการ
แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์
ระหว่างกัน 

67.  
 
 
 

พัฒนาภาวะผู้น าของเด็ก
และเยาวชน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้แสดง
บทบาทภาวะผู้น าและกล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง  

200 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

68. ด้าน
สวัสดิการ
สังคมและ
ชุมชน 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนได้มีแหล่ง
เรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นชุมชน  

4 

69. ด้านการ
พัฒนา
กายภาพเมือง 
 

ก่อสร้างทางเท้าภายใน
เขตเทศบาล  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,900,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง  

1 

70.  ยกระดับสายส่งไฟฟ้า
ถนนสาธารณะ
ประโยชน์ แยกถนนไกร
ลาศ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,000,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรและเป็นไป
ตามมาตรฐานความปลอดภัย
ทางการไฟฟ้า  

1 

71.  ก่อสร้างผิวจราจร คสล.
พร้อมท่อระบายน้ า ถนน
ข้างชุมชนจ าลองวิทย์
พัฒนา  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,100,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง
และมีระบบระบายน้ าที่ดี  

1 

72.  ก่อสร้างผิวจราจร ถนน
สวรรค์วิถ ี68 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการดินทาง
และขนส่ง  

1 

73.  ก่อสร้างผิวจราจรพร้อม 
ท่อระบายน้ าถนน
สาธารณะซอยแยกถนน
ข้างโรงเรียนเทคโน
ภาคเหนือ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

950,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทางและมี
ระบบระบายน้ าที่ดี  

1 

74.  ก่อสร้างผิวจราจรพร้อม
ท่อระบายน้ าแยกถนน
ข้างส านักงานพัฒนา
ที่ดินข้างบ้านเลขที่ 
168/15  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

740,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทางและมี
ระบบระบายน้ าที่ดี  

1 

75.  ก่อสร้างผิวจราจรพร้อม 
ท่อระบายน้ าแยกถนน 
ข้างส านักงานพัฒนา
ที่ดินข้างบ้านเลขที่ 
72/44  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

350,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทางและมี
ระบบระบายน้ าที่ดี  

1 

76.  ก่อสร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน้ า ซอยปาน
พลอย 5  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,860,000.00 เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภัย ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง และมี
ระบบระบายน้ าที่ดี  

1 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

77. ด้านการ
พัฒนา
กายภาพเมือง 
 

ก่อสร้างผิวถนนสวรรค์
วิถีระหว่างรอยต่อถนน 
คสล.โกสีย์แยกสันคู  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,200,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา  

1 

78.  ก่อสร้างผิวจราจร ถนน
สาธารณะชุมชนฟ้าใหม่
ทางเข้ามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

180,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร  

1 

79.  ก่อสร้างผิวจราจรพร้อม
ท่อระบายน้ า ซอยแยก
จากถนนอัมรินทร์ (ตรง
ข้ามอาคารพัสดุส่วนช่าง
สุขาภิบาล)  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

630,000.00 เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง  

1 

80.  ก่อสร้างผิวจราจรพร้อม
ท่อระบายน้ า ถนนมาตุล ี
33  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

800,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปอดภัยใน การจราจร 
และมีระบบระบายน้ าที่ดี  

1 

81.  ก่อสร้างผิวจราจรพร้อม
ท่อระบายน้ าถนนภายใน
ชุมชนหลวงปู่ท้าวสาย 1  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

570,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา  

1 

82.  ก่อสร้างผิวจราจรพร้อม
ท่อระบายน้ าถนนภายใน
ชุมชนหลวงปู่ท้าวสาย 2  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

620,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา  

1 

83.  ก่อสร้างผิวจราจรพร้อม
ท่อระบายน้ า ถนน
สาธารณประโยชน์ ข้าง
ร้านข้าวต้มใกล้รุ่ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

980,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง
และมีระบบระบายน้ าที่ดี  

1 

84.  ก่อสร้างผิวจราจรตาม
แนวถนนริมเขื่อนพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์จาก
ป้อมหนึ่งถึงโรงน้ าแข็ง  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

8,500,000.00 เพ่ือเปิดพ้ืนที่และรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนและปริมาณ
การจราจรในอนาคต  

1 

85.  ติดตั้งป้ายช่ือถนนและ
ทางแยกภายในเขต
เทศบาล  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,930,000.00 เพ่ือให้ความสะดวกในการใช้
เส้นทางจราจร และแสดง
เอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น  

200 

86.  วางท่อเมนประปาทาง
แยกร้านโกยี ผ่าน
โรงพยาบาลปากน้ าโพ - 
ถ.สวรรค์วิถ ี

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,199,000.00 เพ่ือปรับปรุงท่อจ่ายน้ าให้ได้
มาตรฐาน  

1 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

87. ด้านการ
พัฒนา
กายภาพเมือง 

วางท่อเมนประปาถนนวิ
สิษฐ์สวรรค์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

611,000.00 เพ่ือปรับปรุงท่อจ่ายน้ าให้ได้
มาตรฐาน  

1 

88.   
 
 

วางท่อเมนประปาถนน
จักรวาล - แยก NSC 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,980,000.00 เพ่ือปรับปรุงท่อจ่ายน้ าให้ได้
มาตรฐาน  

1 

89.  
 
 

ติดตั้งเครื่องตรวจวัด
คุณภาพน้ า 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

620,000.00 เพ่ือปรับปรุงระบบตรวจวัด
คุณภาพน้ าให้ได้มาตรฐาน  

1 

90.  
 
 

ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการ
ไหลของน้ า 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

170,000.00 ปรับปรุงระบบตรวจวัดอัตรา
การไหลของน้ าให้ได้มาตรฐาน  

1 

91.  ค่าก่อสร้างแท่นน้ าดื่ม รายได้จัดเก็บ
เอง 

700,000.00 บริการน้ าดื่มแก่ประชาชนใน
ชุมชนหรือที่สาธารณะในเขต
จ่ายน้ าของการประปา  

10 

92.  ก่อสร้างสถานีสูบน้ าฝน
บริเวณศูนย์ท่ารถ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,800,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้ความ
สะดวกในการสัญจรไปมาและ
มีระบบระบายน้ าที่ดี  

2 

93.  
 
 

ก่อสร้างระบบระบายน้ า
ถนนผังเมืองสาย ก. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,650,000.00 เพ่ือให้มีระบบระบายน้ า ที่มี
ประสิทธิภาพ  

1 

94.  
 
 

ก่อสร้างสถานีสูบน้ า
หนองผักตบ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,800,000.00 เพ่ือให้มีระบบระบายน้ าที่มี
ประสิทธิภาพ  

2 

95. ด้านการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความมั่นคง 
 

"วันเทศบาล  เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือเชิดชูความส าคัญของการ
ปกครองท้องถิ่นในรูปแบบ
เทศบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน
ทั่วไป  

1 

96.  อุดหนุนหน่วยงานของ
รัฐหรือองค์กรเอกชนใน
กิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,000,000.00 เพ่ืออุดหนุนหน่วยงานด้าน
ต่างๆ 

3 

97.  
 
 
 
 

ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

70,000.00 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน ให้
ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด  

1 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

98. ด้านการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความมั่นคง 
 
 

อุดหนุนโครงการ
อนุรักษ์และส่งเสริมงาน
ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่
ปากน้ าโพ (ตามนโยบาย
ท้องถิ่น) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,000,000.00 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัด  

1 

99.  
 
 
 
 
 
 

ฝึกอบรมและฝึกทบทวน 
อปพร.และสัมมนาทัศน
ศึกษาดูงาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000.00 เพ่ือให้ประชาชนและ อปพร. มี
ความรู้ความสามารถในการ
ระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นมี
ทักษะในการใช้อุปกรณ์ และ
เทคนิคที่ทันสมัย ตลอดจน
ศึกษาดูงาน  

360 

100.  
 
 

ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  

1 

101.  
 
 

สัปดาห์ป้องกันอัคคีภัย  เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือจัดกิจกรรมณรงค์ป้องกัน
อัคคีภัย  

71 

102.  
 
 

รณรงค์ป้องกันสาธารณ
ภัย  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องเหตุ
สาธารณภัย อุบัติภัย  

71 

103.  
 
 

ตรวจร่วมเพ่ือความ
ปลอดภัย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพ่ือจัดก าลัง อปพร.ออกตรวจ
ร่วม กับหน่วยงานของต ารวจ  

2 

104.  
 
 
 
 

เยาวชนป้องกันสาธารณ
ภัยหรือภัยคุกคามอื่น  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 เพ่ือฝึกให้เยาวชนรู้วิธีการ
ป้องกันสาธารณภัย และระงับ
ภัย ตลอดจนการป้องกันตัวจาก
ภัยคุกคามอื่น  

80 

105.  
 
 

ก่อสร้างที่จอด
รถดับเพลิงขนาดเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพ่ือส าหรับจอดรถดับเพลิง
ขนาดเล็กจ านวน 3 - 4 คัน  

1 

106.  
 
 
 
 
 

จัดระเบียบการจ าหน่าย
สินค้าในที่สาธารณะ
และให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการค้า  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการค้า 80 รายจัดซื้อ
สีทินเนอร์ อุปกรณ์ตีเส้นตามที่
ผ่อนผัน/ที่สาธารณะ 2 แห่ง  

2 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

107. ด้านการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ภายในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ระยะที่ 3  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,500,000.00 เพ่ือเผ้าระวัง ป้องกันการก่อ
อาชญากรรม การก่อความไม่
สงบ ติดตามสถานการณ์น้ า 
และสนับสนุนการอ านวยการ
จราจร  

32 

108. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี
 
 
 
 

รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นโดยการร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน แจ้งข่าวสารการ
ทุจริต ปัญหาความต้องการ 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ ความ
คิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ  

1 

109.  
 

บริการประชาชนด้าน
ทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ าตัวประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

0.00 ลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การบริการประชาชนด้าน
ทะเบียนราษฎร  

1 

110.  บริการประชาชนด้าน
ทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ าตัวประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

0.00 ลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การบริการประชาชนด้านบัตร
ประจ าตัวประชาชน  

1 

111.  
 
 

จัดท าของที่ระลึกมอบ
แก่ผู้เสียภาษี 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้ประชาชนมา
ช าระภาษีภายในก าหนด  

2000 

112.  จัดหาเครื่องโทรศัพท์
ระบบ ANALOG เพ่ือ
ทดแทนเครื่องที่ช ารุด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

28,000.00 เพ่ือเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์
พ้ืนฐานที่ไม่สามารถใช้งานได้  

1 

113.  ปรับปรุงห้องศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และจัดท าห้องอบรม
พร้อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 เพ่ือรองรับการขยายงานของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
เป็นสถานที่อบรมให้กับ
พนักงานของเทศบาล  

1 

114.  
 
 
 
 

ปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบ Virus 
คอมพิวเตอร์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพ่ือรักษาความปลอดภัยให้กับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน
เครือข่ายของเทศบาล  

1 

115.  พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกอง
วิชาการและแผนงาน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

250,000.00 "เพ่ือเพ่ิมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
ด้าน ICT ให้เพียงพอต่องาน"  

2 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

116. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

อบรมสัมมนาสมาชิก
สภาเทศบาล คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000.00 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้
และเข้าใจ เรื่องกฎหมาย 
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 
ทักษะและประสบการณ์ และ
การปฏิบัติหน้าที่  

1 

117.  สถานที่ท างานน่าอยู่น่า
ท างาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือพัฒนาสถานที่ท างานของ
เทศบาลนครนครสวรรค์ให้เป็น
สถานที่น่าอยู่ น่าท างาน ใน
ระดับมาตรฐาน  

2 

118.  ปรับปรุงห้อง
นิทรรศการ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

850,000.00 เพ่ือให้มีห้องนิทรรศการที่
สวยงาม ทันสมัย และอยู่ใน
สภาพดี รองรับผู้ที่ ทัศนศึกษาดู
งานจากหน่วยงานต่างๆ  

1 

119.  ปรับปรุงห้องสมุด
เทศบาลนครนครสวรรค ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพ่ือให้มีห้องสมุดที่สวยงามและ
ได้มาตรฐานตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  

1 

120.  ก่อสร้างอาคาร/ส่งเสริม
กีฬาแบดมินตัน ณ 
สนามกีฬากลาง จังหวัด
นครสวรรค์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000,000.00 เพ่ือให้มีสถานที่เล่นกีฬาแบ
ตมินตันเพ่ิมมากขึ้นและ
เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ  

1 

121.  ปรับปรุงงานสีอัฒจรรย์ 
สนามกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 เพ่ือรองรับการแข่งขันรายการ
ต่างๆ และเกิดความเป็นระเบียบ 
สะอาดสวยงาม  

1 

122.  
 
 

จัดซื้อเก้าอี้นั่งบนอัฒ
จรรย์สนามฟุตบอล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,800,000.00 เพ่ือให้มีความพร้อมในการ
รองรับการแข่งขันกีฬา  

1000 

123.  
 
 

ปรับปรุงไฟฟ้าสปอต
ไลท์  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000.00 เพ่ือรองรับการแข่งขันรายการ
ต่างๆ  

2 

124.  
 
 

ปรับปรุงระบบ
น้ าประปา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือรองรับการแข่งขันรายการ
ต่างๆ  

1 

125.  
 
 

ป้ายช่ือสนามกีฬา เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ 
สะอาดสวยงาม  

1 

126.  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สระว่ายน้ า สนามกีฬา
จังหวัดนครสวรรค ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 เพ่ือรองรับการแข่งขันรายการ
ต่างๆ  

1 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

127. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

ก่อสร้างห้องสุขา 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทร
ใต ้

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

325,000.00 เพ่ือให้มีห้องสุขาพียงพอต่อ
ความต้องการกับจ านวน
นักเรียน  

1 

128.  ก่อสร้างเสาธงชาติ 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทร
ใต ้

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 เพ่ือให้โรงเรียนมีเสาธงชาติที่
สง่างามแก่ผู้พบเห็น  

1 

129.  
 
 

ปรับปรุงรั้วโรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ าโพใต ้

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพ่ือให้โรงเรียนมีรั้วที่ปลอดภัย
และสวยงาม  

1 

130.  ติดตั้งกันสาดหน้าอาคาร
เรียน 3 โรงเรียนเทศบาล
วัดพรหมจริยาวาส  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพ่ือป้องกันแสงแดด และ
ป้องกันฝนสาดเข้าในห้องเรียน  

1 

131.  ติดตั้งหลังคาโค้ง
ระหว่างอาคารเรียน 2 - 3 
โรงเรียนเทศบาลวัด
พรหมจริยาวาส 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพ่ือจัดเป็นสถานที่ให้นักเรียน
ได้ออกก าลังกาย เป็นห้องศูนย์
กีฬาและพละศึกษา  

1 

132.  ปรับปรุงและย้าย
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
อาคารเรียน 2 โรงเรียน
เทศบาลวัดพรหมจริยา
วาส 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 ย้ายห้องปฏิบัติการทางภาษาช้ัน
ล่างอาคารเรียน 2ขึ้นไปช้ัน 3 
แทนห้องที่ช ารุดและขอ
จ าหน่ายแล้ว มีห้องเรียนพิเศษ
เพ่ิมขึ้นเพียงพอต่อการใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน  

1 

133.  ปรับปรุงรั้วรอบ
โรงเรียนเทศบาลวัดวร
นาถบรรพต 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

178,000.00 เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน
และทรัพย์สินภายในโรงเรียน  

1 

134.  จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่น (แบบพลาสติก) 
โรงเรียนเทศบาลวัดวร
นาถบรรพต 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 เพ่ือให้นักเรียนช้ันก่อนวัยเรียน
และชั้นอนุบาลที่ 1-3 มีเครื่อง
เล่นเด็กเล่น  

1 

135.  ปรับปรุงห้องสุขา
ด้านหลังเวที อาคารเรียน 
2 โรงเรียนเทศบาลวัดวร
นาถบรรพต 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

350,000.00 เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องสุขาที่
สะอาดสวยงามบริการแก่
ผู้ปกครอง,นักเรียน,บุคคลทั่วไป
ที่มาเยี่ยมชม ร.ร.  

1 

136.  สร้างเสาธงหน้าอาคาร
เรียน 1 โรงเรียนเทศบาล
วัดช่องคีรีฯ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 เพือให้โรงเรียนมีเสาธงชาติที่
สง่างามแก่ผู้พบเห็น  

1 

137.  ปรับปรุงห้องสมุด 
Elearning โรงเรียน
เทศบาลวัดช่องคีรีฯ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือให้นักเรียนมีห้องสมุด
ELearning ส าหรับใช้ในการ
ค้นคว้า  

1 
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138. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี
 
 

เดินสายไฟจากหม้อ
แปลงเข้าอาคารเรียน 
โรงเรียนเทศบาลวัดจอม
คีรีนาคพรต 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือให้ทุกอาคารมีไฟฟ้าใช้
เพียงพอกับความจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน  

1 

139.  ปรับปรุงห้องธุรการ
โรงเรียนเทศบาลวัดไทร
เหนือ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

46,000.00 เพ่ือให้ห้องธุรการมีขนาดกว้าง
ขึ้น สะดวกต่อการติดต่อ
ราชการในเรี่องต่างๆ  

1 

140.  กั้นช้ันล่าง อาคารเรียน 2 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทร
เหนือ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

250,000.00 เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลบุกรุก
เข้ามาในตัวอาคารและท าความ
เสียหายได้  

1 

141.  ก่อสร้างป้ายชุมชน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือความเป็นระเบียบและ
สวยงามบริเวณชุมชนที่จัดตั้ง
ใหม่  

3 

142.  จัดหาครุภัณฑ์ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,572,700.00 เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ส านักงานเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน  

จ านวนรายการที่
จัดหา 

143.  
 
 

จัดหาครุภัณฑ์กอง
วิชาการและแผนงาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

171,850.00 เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการปฏิบัติงาน  

จ านวนรายการที่
จัดหา 

144.  
 
 

จัดหาครุภัณฑ์ส านักการ
คลัง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

577,000.00 เพ่ือมีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน  

จ านวนรายการที่
จัดหา 

145.  
 
 

จัดหาครุภัณฑ์ส านักการ
ช่าง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,514,450.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

จ านวนรายการที่
จัดหา 

146.  จัดหาครุภัณฑ์ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

157,900.00 เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน  

จ านวนรายการที่
จัดหา 

147.  
 
 

จัดหาครุภัณฑ์ส านัก
การศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

430,500.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

จ านวนรายการที่
จัดหา 

148.  
 
 

จัดหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดไทรใต ้

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

94,800.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

จ านวนรายการที่
จัดหา 

149.  
 
 

จัดหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ าโพใต ้

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

36,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

จ านวนรายการที่
จัดหา 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

150. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี
 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
โรงเรียนเทศบาลวัด
พรหมจริยาวาส 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

247,100.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

จ านวนรายการที่
จัดหา 

151.  
 
 
 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
โรงเรียนเทศบาลวัดช่อง
คีรีศรีสิทธิวราราม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

320,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

จ านวนรายการที่
จัดหา 

152.  
 
 
 

จัดหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดจอมคีรีนาค
พรต 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

512,700.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

จ านวนรายการที่
จัดหา 

153.  
 
 
 

โครงการจัดหาครุภันฑ์
โรงเรียนเทศบาลวัด
สุคตวราราม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

469,700.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

จ านวนรายการที่
จัดหา 

154.  จัดหาครุภัณฑ์กอง
สวัสดิการสังคม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

604,000.00 เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ส านักงานอย่างเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน  

จ านวนรายการที่
จัดหา 

155.  
 
 
 

จัดหาครุภัณฑ์ส านักการ
ประปา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

243,800.00 เพ่ือมีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน  

จ านวนรายการที่
จัดหา 

156.  
 
 
 

จัดหาครุภัณฑ์สถานธนา
นุบาล 3 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

7,000.00 เพ่ือมีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน  

1 

157.  
 
 
 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในอาคารสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

500,000.00 เพ่ือให้บริการประชาชนที่ใช้
บริการสถานีขนส่ง  

1 

158.  
 
 
 

จัดหาครุภัณฑ์สถานี
ขนส่งผู้โดยสาร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

96,600.00 เพ่ือมีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน  

19 

159.  
 
 
 

จัดหาครุภัณฑ์ส านักการ
ประปา เพ่ิมเติม 1 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

243,800.00 เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์ที่จัดหา 
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ฉ.  การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลนครนครสวรรค์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา  รวม  60  โครงการ จ านวนเงิน 51,900,159 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ   จ านวน 
60 โครงการ  จ านวนเงิน  51,900,159  ล้านบาท   สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 4 189,757.00 4 189,757.00 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

16 24,449,349.38 16 24,449,349.38 

ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 6 1,112,455.00 6 1,112,455.00 
ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 8 14,602,000.00 8 14,602,000.00 
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง 

8 9,172,092.00 8 9,172,092.00 

ด้านการบริหารจัดการที่ด ี 18 2,374,506.00 18 2,374,506.00 
รวม 60 51,900,159.38 60 51,900,159.38 
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         รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลนครนครสวรรค์  ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้  

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 
1. ด้านการ

สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

รณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติด
กับประชาชนใน
ชุมชน  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000.00 7,674.00 3326 25/06/2553 1 

2.  พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารใน
เขตเทศบาลและ
สถานศึกษา  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 1,400.00 19/53 26/04/2553 1 

  42,170.00 237/53 26/05/2553 15 
  106,413.00 62/53 29/07/2553 30 
3. ด้านการ

สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
สถานที่แต่งผม
เสริมสวย  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 30,000.00 11/53 18/01/2553 15 

4.  
 
 
 

มหกรรมอาหาร
และของดีเมือง
ปากน้ าโพ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 1,600.00 5/53 16/12/2552 15 

  500.00 100/53 25/12/2552 10 
5. ด้านการศึกษา 

ศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 
 

เงินอาหาร
กลางวันส าหรับ
นักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,417,600.00 11,833,000.00 เงินอาหาร
กลางวันส าหรับ
นักเรียน 

01/10/2552 200 

6.  
 
 
 

อบรมครูเพ่ือ
พัฒนาความเป็น
มืออาชีพ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,500,000.00 47,335.00 อบรมครูเพ่ือ
พัฒนาความเป็น
มืออาชีพ 

11/05/2553 7 

7.  
 
 
 

ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง
นักเรียน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 59,860.00 ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง
นักเรียน  

10/06/2553 7 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

8. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 
 
 

ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับ
เทศบาลฯ และ
ระดับกลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่น
ที่ 7  

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 16,278.00 ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา 

01/10/2552 60 

9.  
 
 
 
 
 

แข่งขันคนเก่ง 
ระดับเทศบาล
กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 7 และ
ระดับประเทศ  

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 57,400.00 แข่งขันคนเก่ง 01/10/2552 30 

10.  
 
 
 
 
 
 
 

จัดนิทรรศการ
ผลงานการศึกษา
ระดับท้องถิ่น 
ระดับกลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่น
ที่ 7 , 8 และ
ระดับประเทศ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,
รายได้
จัดเก็บเอง 

1,200,000.00 415,015.00 จัดนิทรรศการ
ผลงาน
การศึกษาระดับ
ท้องถิ่น 

01/10/2552 10 

11.  
 
 
 
 

พัฒนานักเรียน
ด้านกีฬากรีฑา
และดนตรีสู่ความ
เป็นเลิศ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

2,000,000.00 1,864,151.00 พัฒนานักเรียน
ด้านกีฬากรีฑา
และดนตรีเป็น
เลิศ 

01/10/2552 360 

12.  
 
 
 
 

ส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์  

รายได้
จัดเก็บเอง 

2,000,000.00 1,703,400.00 ส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาใน
เขตเทศบาล 

01/10/2552 30 

13.  
 
 
 
 

วันเด็กแห่งชาติ  รายได้
จัดเก็บเอง 

500,000.00 386,150.00 วันเด็กแห่งชาติ 02/01/2553 1 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

14. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 
 
 
 

เงินสนับสนุน
เจ้าภาพในการ
แข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นรอบ
คัดเลือก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 30,000.00 เงินสนับสนุน
เจ้าภาพในการ
แข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร 

01/10/2552 10 

15.  
 
 
 
 
 

สนับสนุนการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาและการออก
ก าลังกายจังหวัด
นครสวรรค์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

6,000,000.00 6,000,000.00 สนับสนุนการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาและการ
ออกก าลังกาย 

01/10/2552 15 

16.  
 
 
 
 

ถนนคนเดิน  รายได้
จัดเก็บเอง 

300,000.00 127,553.00 1208 01/10/2552 6 

17.  
 
 
 
 

จัดงานวันครู  รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 48,000.00 จัดงานวันคร ู 25/12/2552 1 

18.  
 
 
 
 

ส่งเสริมกิจกรรม
ชุมชน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,000,000.00 1,808,102.38 153 01/10/2552 90 

19.  
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กนอก
ระบบ  

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 3,225.00 ส่งเสริมการ
เรียนรู้ส าหรับ
เด็กนอกระบบ 

05/07/2553 7 

 



28 
 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

20. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 
 

ชุมนุมลูกเสือ
ท้องถิ่นแห่งชาต ิ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

90,000.00 49,880.00 ชุมนุมลูกเสือ
ท้องถิ่น
แห่งชาติ 

01/10/2552 15 

21. ด้าน
สวัสดิการ
สังคมและ
ชุมชน 
 

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ลานค้าชุมชน 
หนึ่งชุมชนหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 288,500.00 659 29/06/2553 1 

22.  
 
 

เทศบาลพบ
ประชาชน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

450,000.00 434,404.00 148 01/10/2552 90 

23.  
 
 
 

ส ารวจ จปฐ.
ชุมชนในเขต
เทศบาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

250,000.00 95,170.00 123 16/02/2553 30 

24.  
 
 
 

สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาล  

รายได้
จัดเก็บเอง 

328,000.00 185,067.00 153 26/03/2553 120 

25.  
 
 

สงเคราะห์
ผู้ประสบภัย  

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,500,000.00 60,900.00 2503 01/10/2552 365 

26.  
 
 
 

สภาเด็ก และ
เยาวชนในเขต
เทศบาล  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 48,414.00 78 01/10/2552 10 

27. ด้านการ
พัฒนา
กายภาพ
เมือง 
 
 
 

ยกระดับสายส่ง
ไฟฟ้าถนน
สาธารณะ
ประโยชน์ แยก
ถนนไกรลาศ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,000,000.00 1,070,000.00 ยกระดับสายส่ง
ไฟฟ้าถนน
สาธารณะ
ประโยชน์  

01/10/2552 60 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

28. ด้านการ
พัฒนา
กายภาพ
เมือง 
 
 
 

ก่อสร้างผิวจราจร
ตามแนวถนนริม
เขื่อนพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์
จากป้อมหนึ่งถึง
โรงน้ าแข็ง  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

8,500,000.00 8,495,000.00 6/2553 05/04/2553 180 

29.  
 
 
 
 
 

วางท่อเมนประปา
ทางแยกร้านโกยี 
ผ่านโรงพยาบาล
ปากน้ าโพ - ถ.
สวรรค์วิถ ี

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,199,000.00 1,072,000.00 3/53 19/05/2553 120 

30.  
 
 

วางท่อเมนประปา
ถนนวิสิษฐ์สวรรค ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

611,000.00 525,000.00 2/53 31/03/2553 90 

31.  
 
 
 

วางท่อเมนประปา
ถนนจักรวาล - 
แยก NSC 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,980,000.00 1,980,000.00 4/53 01/06/2553 120 

32.  
 
 
 

ติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพ
น้ า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

620,000.00 610,000.00 5/53 02/06/2553 60 

33.  
 
 
 

ติดตั้งเครื่องวัด
อัตราการไหลของ
น้ า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

170,000.00 160,000.00 7/53 08/07/2553 45 

34.  
 
 

ค่าก่อสร้างแท่นน้ า
ดื่ม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

700,000.00 690,000.00 6/53 25/06/2553 60 

35. ด้านการ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย
และความ
มั่นคง 

"วันเทศบาล  เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 42,080.00 515 24/04/2553 1 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมา

ณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

36. ด้านการ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย
และความ
มั่นคง 
 
 

อุดหนุนหน่วยงาน
ของรัฐหรือองค์กร
เอกชนในกิจกรรม
อันเป็น
สาธารณประโยชน์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

2,000,000.00 1,550,000.00 50 01/10/2552 30 

37.  
 
 
 

ส ารวจความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000.00 23,000.00 ส ารวจความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

22/03/2553 145 

38.  
 
 
 
 
 
 
 
 

อุดหนุนโครงการ
อนุรักษ์และ
ส่งเสริมงาน
ประเพณีแห่เจ้าพ่อ
เจ้าแม่ปากน้ าโพ 
(ตามนโยบาย
ท้องถิ่น) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,000,000.00 1,000,000.00 172 01/10/2552 30 

39.  
 
 
 
 

สัปดาห์ป้องกัน
อัคคีภัย  

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 49,000.00 15/53 29/03/2553 90 

40.  
 
 
 
 

รณรงค์ป้องกันสา
ธารณภัย  

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 11,512.00 3/53 28/12/2552 90 

41.  
 
 
 
 
 

ตรวจร่วมเพ่ือความ
ปลอดภัย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 29,000.00 8/53 22/12/2552 100 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

42. ด้านการ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย
และความ
มั่นคง 

กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ภายใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ระยะที่ 
3  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,500,000.00 6,467,500.00 71/53 06/02/2553 120 

43. ด้านการ
บริหาร
จัดการที่ด ี
 

รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 54,000.00 149 01/03/2553 30 

44.  
 
 

จัดท าของที่ระลึก
มอบแก่ผู้เสียภาษ ี

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 99,940.00 6/53 18/12/2552 10 

45.  พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
กองวิชาการและ
แผนงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

250,000.00 250,000.00 1/53 01/10/2552 360 

46.  อบรมสัมมนา
สมาชิกสภา
เทศบาล คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้าง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000.00 39,246.00 432 01/10/2552 360 

47.  
 
 
 
 

ปรับปรุงงานสีอัฒ
จรรย์ สนามกีฬา
จังหวัด
นครสวรรค์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 497,000.00 ปรับปรุงงาน
สีอัฒจรรย์
สนามกีฬา 

01/10/2552 60 

48.  
 
 

ก่อสร้างป้ายชุมชน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 29,500.00 139 26/03/2553 30 

49.  
 
 

จัดหาครุภัณฑ์
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,572,700.00 375,600.00 จัดหาครุภัณฑ์
ส านัก
ปลัดเทศบาล  

01/10/2552 360 

50.  จัดหาครุภัณฑ์กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

171,850.00 92,700.00 จัดหาครุภัณฑ์
กองวิชาการ
และแผนงาน  

01/10/2552 360 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

51. ด้านการ
บริหาร
จัดการที่ด ี

จัดหาครุภัณฑ์
ส านักการคลัง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

577,000.00 2,500.00 จัดหาครุภัณฑ์
ส านักการคลัง 

04/12/2552 10 

52.  
 
 

จัดหาครุภัณฑ์
ส านักการช่าง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,514,450.00 139,960.00 จัดหาครุภัณฑ์
ส านักการช่าง 

01/10/2552 360 

53.  
 
 
 
 

จัดหาครุภัณฑ์
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

157,900.00 18,400.00 จัดหาครุภัณฑ์
ส านักการ
สาธารณสุข 

01/10/2552 360 

54.  
 
 

จัดหาครุภัณฑ์
ส านักการศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

430,500.00 120,590.00 จัดหาครุภัณฑ์
ส านักการศึกษา 

01/10/2552 90 

55.  
 
 
 
 

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดพรหม
จริยาวาส 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

247,100.00 3,200.00 จัดหาครุภัณฑ์
โรงเรียน
เทศบาลวัด
พรหมจริยาวาส 

01/10/2552 30 

56.  โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดช่องคีรี
ศรีสิทธิวราราม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

320,000.00 45,000.00 จัดหาครุภัณฑ์
โรงเรียน
เทศบาลวัดช่อง
คีรีศรีสิทธิวรา
ราม 

01/10/2552 30 

57.  
 
 

จัดหาครุภัณฑ์กอง
สวัสดิการสังคม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

604,000.00 29,000.00 139 01/10/2552 30 

58.  
 
 

จัดหาครุภัณฑ์
ส านักการประปา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

243,800.00 231,870.00 6/53 01/10/2552 60 

59.  
 
 
 
 

ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายใน
อาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

500,000.00 393,000.00 11/53 01/06/2553 30 

60.  จัดหาครุภัณฑ์
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

96,600.00 59,000.00 39/53 02/04/2553 30 
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                 ช. ผลการด าเนินงาน 
                 เทศบาลนครนครสวรรค ์ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี  2553   ในเขตพื้นที่ 
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จด้วยด ี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง  โดยมี
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี ้
      1. โครงการมหกรรมอาหารและของดีเมืองปากน้ าโพ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

           
       
        2. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลานค้าชุมชน หนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน
สวัสดิการสังคมและชุมชน 

           
                                             
        3. โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและ
ชุมชน 
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        4. อบรมสัมมนาสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ด ี

               
 
              

                ท้ังนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหนว่ยงานราชการตา่ง ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งมีขอ้สงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลนครนครสวรรค์ทราบ  เพื่อจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

                จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  

                                                               ประกาศ   ณ  วันที่      ๒๘     ธันวาคม  พ.ศ.  2553 
 
 
                                                                                             
                                                                                          (นายจิตตเกษมณ์   นิโรจน์ธนรัฐ)           
                                                                                           นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค ์

 

 
 

 
 




