
 

 
องค์ก
และผ
องค์ก
ท้องถิ
ประเ
แผนพั

 
พุทธศั
องค์ก
การจั
ในรอ
จัดกา
ก. วิสั

ข. พนั
 
 
 
 
 
 
 

 ด้
กรปกครองส่วน
ผลการดําเนิน
กรปกครองส่ว
ถิ่น พ.ศ. 254
มินผลต่อ สภ
พัฒนาให้ประช

 ดั
ศักราช 2550 
กรปกครองส่ว
ัดทํางบประม
บปีงบประมา
ารเทศบาลนค
สัยทัศน ์

นธกิจ 
1.ประชาช
2. นักเรียน
3. รายได้จ
4. ชุมชนมี
5. ประชา
6. ประชา

เรื่อง การรา
*

ด้วยรัฐธรรมนู
นท้องถิ่นต้องร

นงานในรอบปี
นท้องถิ่น แล

548 ข้อ 30 
ภาท้องถิ่น คณ
ชาชนทราบโด

ดังนั้นเพื่อกา
0 มาตรา 287
นท้องถิ่น พ.ศ
าณ การใช้จ่า
าณ พ.ศ. 255
รนครสวรรค์ 

สาธาร

ชนมีสุขภาพดี
นมีผลการศึกษ
จากการจัดเกบ็
มีความเข้มแข็
ชนได้รับความ
ชนมีความมั่น

ประกา
ายงานผลการ
************
ญแห่งราชอา
รายงานผลกา

ป เพื่อให้ปร
ละระเบียบกร
 (5) กําหนด
ณะกรรมการ
ดยทั่วไปอย่าง

รปฏิบัติให้เป็
7 วรรค 3 
ศ. 2548 ข้อ 
ย และผลการ

54 มา เพื่อ
 ดังนี้ 

"สุขภาพดีถ้
ณูปโภคก้าวไ

ถ้วนหน้า 
ษาได้มาตรฐานต
บเพิ่มขึ้น 
ง 
มสะดวกและป
นคง ปลอดภัย

1 

 
 
 
 

าศเทศบาลนค
รดําเนนิงานใ
************
ณาจักรไทย 
ารดําเนินงานต
ระชาชนมีส่ว
ระทรวงมหาดไ
ดให้ผู้บริหารอ
พัฒนาท้องถิ่
น้อยปีละหนึ่ง

ป็นไปตามเจ
และตามระเบี

 30 (5) เทศบ
รดําเนินงาน ร
อให้ประชาชน

ถ้วนหนา้ การ
ไกล ร่วมใจพั

ตามเกณฑ ์(สม

ปลอดภัยในด้
ยในชีวิตและท

ครนครสวรรค
ในรอบปีงบปร
*************
 พุทธศักราช 2
ต่อประชาชนใ
นร่วมในการต
ไทยว่าด้วยกา
องค์กรปกครอ
น และป
งครั้ง ภายในเด

ตนารมณ์ขอ
บียบกระทรวง
บาลนครนครส
 รวมทั้งการติด
นได้มีส่วนร่วม

รศึกษาได้มาต
ัฒนา พาเศรษ

มศ.) และสามา

้านสาธารณูปโ
รัพย์สิน 

ค ์
ระมาณ พ.ศ.
******** 
2550 มาตรา
ในเรื่องการจัด
ตรวจสอบแล
ารจัดทําแผนพ
องส่วนท้องถิ่น
ประกาศผลกา
ดือนธันวาคม

องรัฐธรรมนูญ
งมหาดไทยว่า
สวรรค์ จึงขอป
ดตามและประ
ในการตรวจส

ตรฐาน 
ษฐกิจรุ่งเรือง

ารถสื่อสารได้อ

โภค 

.2554 

า 287 วรรค 
ดทํางบประมา
ะกํากับการบ
พัฒนาองค์กร
น เสนอผลกา
ารติดตามแล
ของทุกปี 

ญแห่งราชอา
าด้วยการจัดท
ประกาศผลก
ะเมินผลแผนพั
สอบและกํากั

ง" 

ย่างน้อย 3 ภา

 3 บัญญัติให้
ณ การใช้จ่าย
บริหารจัดการ
รปกครองส่วน
รติดตามและ
ะประเมินผล

าณาจักรไทย
ทําแผนพัฒนา
ารดําเนินงาน
พัฒนาท้องถิ่น
ับการบริหาร

าษา 

ห้
ย 
ร
น
ะ
ล

ย 
า
น
น 
ร



2 

 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ด้านการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
 1.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค
ที่เหมาะสม และจัดบริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 1.2 พัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสขุภาพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต ครอบครัว สังคม 
 1.3 เพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสํานึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
 1.4 เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 1.5 ส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื่อการป้องกันและลดปัญหามลพิษ 
 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 2.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ 
 2.2 พัฒนาวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
 2.3 พัฒนาส่งเสริมใหน้ักเรียนสื่อสารได้ 3 ภาษา 
 2.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ความสามารถ เป็นเลิศทางด้านกีฬา 
ดนตรีและนันทนาการ 
 2.5 ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี  
รัฐพิธี และการท่องเที่ยว 
 2.6 ส่งเสรมิ สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการมสี่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 3.1 ส่งเสริม และสนับสนุน การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 3.2 พัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 3.4 สงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น 
 3.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
 ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 
 4.1 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ 
 4.2 พัฒนาระบบการจราจร 
 4.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งทอ่งเที่ยว พ้ืนที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ 
 4.4 ปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจาํหน่ายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา 
 4.5 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการป้องกันน้ําท่วม 
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 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
 5.1 การสนับสนุน ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สทิธิ เสรีภาพ ของประชาชน 
 5.2 การสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 5.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5.4 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 6.1 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม และความรับผดิชอบการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 
 6.2 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 6.3 บริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และพัฒนาให้เกิดความคุ้มค่า 
 6.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
 6.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ ให้สะดวก รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที ่เครื่องมือ เครื่องใช้ และระบบงานให้มีประสทิธิภาพได้มาตรฐาน 
ง. การวางแผน 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 
2554-2556) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2553 รวม 576 โครงการ งบประมาณ 2,758,589,840 บาท โดยในปี 2554 มีจํานวน 181 โครงการ  
งบประมาณ  389,444,290 บาท , แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) เพิ่มเติมฉบับที่ 1  จํานวน  14  
โครงการ , โอนมาจากแผนพัฒนาปี 2553 จํานวน  6  โครงการ  รวมทั้งสิ้น  201  โครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ 
2554 2555 2556 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ด้านการสาธารณฯ 21 6,210,600 22 276,890,600 22 362,290,600 

ด้านการศึกษา ศาสนา ฯ 30 171,669,940 28 16,749,000 29 16,864,000 

ด้านสวสัดิการสังคมฯ 10 25,410,000 10 25,410,000 10 25,410,000 

ด้านการพฒันากายภาพเมือง 56 419,862,382 90 760,835,100 44 687,528,000 

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 19 19,952,500 16 14,240,000 14 10,620,000 

ด้านการบริหารจดัการที่ด ี 65 54,392,850 85 142,980,000 41 29,948,250 

รวม 201 697,498,272 251 1,237,104,700 160 1,132,660,850 
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จ. การจัดทํางบประมาณ 
  ผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2553 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 169 โครงการ งบประมาณ 169,798,282 บาท 
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญติั 

ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 20 6,240,600 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 30 28,553,300 

ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 10 25,410,000 

ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 33 42,807,382 

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 17 14,032,500 

ด้านการบริหารจัดการที่ดี 59 52,754,500 

รวม 169 169,798,282 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการการจัดทําแผน 3 ปี แผนภูมิแสดงงบประมาณการจัดทําแผน 3 ปี 

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการการที่ได้รับงบประมาณ แผนภูมิแสดงจํานวนงบประมาณที่ได้รับงบประมาณ 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลนครนครสวรรค ์มีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000 เพื่อสร้างจิตสํานึกและ
ค่านิยมท่ีดีโดยไม่ต้อง
พึ่งสุรา 

300 คน 

2.  จัดต้ังหน่วยกู้ชีพ
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

195,000 เพื่อจัดต้ังหน่วยกู้ชีพ
เทศบาลนคร
นครสวรรค์และ
ให้บริการประชาชน 

1  ครั้ง 

3.  คัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านมใน
เขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

125,000 สตรีกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความสามารถ
ในการตรวจคัดกรอง
ด้วยตนเอง 

300  คน 

4.  โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

38,000 เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ 

9  
โรงเรียน 

5.  วัยเรียนสดใสมั่นใจ
ไม่ซีดโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

130,000 เพื่อควบคุมและ
ป้องกันการเกิดภาวะ
โลหิตจางจากการขาด
ธาตุเหล็ก 

25 
โรงเรียน 

6.  ตรวจสุขภาพช่อง
ปากในเด็ก
นักเรียนในสังกัด
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

59,150 ตรวจสุขภาพช่องปาก
ในเด็กนักเรียน
ระดับชั้น ป.1- ป.6 ใน
สังกัดเทศบาล 

1000 คน 

7.  เคลือบหลุมร่องฟัน
และแก้ไขปัญหา
สุขภาพในช่องปาก
ในเด็ก 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

7,600 เคลือบหลุมร่องฟัน
เด็กนักเรียนระดับชั้น 
ป.1 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

100 คน 

8.  ทันตกรรม
เคลื่อนที่ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

20,000 ให้บริการตรวจ
สุขภาพช่องปากแก่
ประชาชนในชุมชน 

67 ชุมชน 

9.  พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,500,000 เพื่อให ้อสม.มีความรู้
ทักษะในการดูแล
สุขภาพอย่างถูกต้อง 

800 คน 

 



6 

 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

10.  อบรมทักษะชีวิต
พิชิตยาเสพติด 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

60,000 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ของนักเรียน และ
สร้างภูมิคุ้มกันให้
ห่างไกลยาเสพติด 

160 คน 

11.  อบรม และรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การรณรงค์ป้องกันยา
เสพติด 

1280 คน 

12.  พัฒนา
ผู้ประกอบการ
จําหน่ายอาหารใน
เขตเทศบาลและ
ในสถานศึกษา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

350,000 เพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

600 คน 

13.  พัฒนา
ผู้ประกอบการร้าน
แต่งผมและเสริม
สวย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000 เพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการให้
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุข 

180 คน 

14.  มหกรรมอาหาร
และของดีเมือง
ปากน้ําโพ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000 เพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบการในการ
พัฒนาตามมาตรฐาน 

70 ร้านค้า 

15.  พัฒนาตลาดสดน่า
ซ้ือในเขตเทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000 เพื่อพัฒนามาตรฐาน
ตลาดสดในเขต
เทศบาล 

2 แห่ง 

16.  สร้างจิตสํานึกใน
การจัดการขยะมูล
ฝอย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000 ประชาชนมีจิตสาํนึก
ในการจัดการขยะใน
ครัวเรือน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70  

17.  ส่งเสริมการจัดการ
วัสดุรีไซเคิล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
มีส่วนร่วมของ
โรงเรียนและชุมชน 

30 
โรงเรียน 

18.  ถ่ายโอนภารกิจ
ดูแลโรงงานและ
การจดทะเบียน
พาณิชย์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000 เพื่อเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับการรองรับ
การถ่ายโอนภารกิจ 

80 คน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

19.  ค่าจัดซ้ือเตาเผา
แบบปลอดมลพิษ
พร้อมติดต้ัง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,990,000 เพื่อให้เป็นที่ฌาปนกิจ
ผู้เสียชีวิตและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม
ทางอากาศ 

1 แห่ง 

20.  ลดภาวะโลกร้อน รายได้จัดเก็บ
เอง 

90,000 เพื่อปลูกฝังให้เกิด
ความตระหนักในเรื่อง
การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

120 คน 

21. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เงินอุดหนุนสําหรับ
การจัดการศึกษา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

12,417,600 เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้าน
บุคลากร และจัดหา
อุปกรณ์ให้เพียงพอ 

31 
กิจกรรม 

22.  สัมมนา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

550,000 เพื่ออบรมให้ความรู้
ด้านการศึกษา 

160 คน 

23.  ส่งเสริมโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

500,000 เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาทุกระดับให้
ได้มาตรฐาน 

19 แห่ง 

24.  แข่งขันคนเก่งของ
ท้องถิ่นด้าน
วิชาการ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

90,000 เพื่อคัดเลือกนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลฯ 
เข้าแข่งขันใน
ระดับประเทศ 

360 คน 

25.  ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000 เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ปกครอง
นักเรียนกับครูและ
สถานศึกษา 

700 คน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

26.  อบรมครูเพื่อ
พัฒนาความเป็น
มืออาชีพ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,000,000 เพื่อพัฒนาพนักงาน
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

400 คน 

27.  คุณธรรมนําความรู้
เสริมสร้างปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

150,000 เพื่อปลุกจิตสํานึกให้
นักเรียน มีการดําเนิน
ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

600 คน 

28.  ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000 ประเมินตนเอง ด้าน
ปัจจัย กระบวนการ
และผลผลิตและผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 80 

29.  จัดหาหนังสือเรียน
และแบบฝึกหัด
พร้อมอุปกรณ์
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,000,000 เพื่อจัดหาหนังสือ
เรียนและแบบฝึกหัด
พร้อมอุปกรณ์ให้แก่
นักเรียนทุกระดับชั้น 

19 แห่ง 

30.  พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000 เพื่อตรวจคุณภาพและ
ปรับปรุงองค์ประกอบ
ต่างๆ ของหลักสูตร  

8 ครั้ง 

31.  จัดประสบการณ์
เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000 เพื่อพัฒนา
กระบวนการและ
วิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู
ปฐมวัย 

2 ครั้ง 

32.  อบรมครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อพัฒนาวิชาการ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
หัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและครูผู้ดูแล
เด็กให้มีวิธีการและ
เทคนิคท่ีหลากหลาย 

11 แห่ง 

33.  ส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000 เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐาน 

435 คน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

34. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000 เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจระหว่าง
ผู้ปกครองเกี่ยวกับ
นโยบายและแนว
ทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

435 คน 

35.  มอบสัมฤทธิบัตร
แก่เด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000 เพื่อสร้างขวัญและ
กําลังใจให้ผู้ปกครอง
และเด็กเล็กและ
กระตุ้นให้เข้ารับ
การศึกษาในระดับท่ี
สูง 

11 แห่ง 

36.  จัดนิทรรศการ
ผลงานการศึกษา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,050,000 เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ทางวิชาการของครู
และนักเรียน 

1 ครั้ง 

37.  พัฒนาศักยภาพใน
การจัดกิจกรรม
เรียนรู้ 3 ภาษา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

90,000 เพื่อให้นักเรียน คร ู
บุคลากร พนักงาน 
ชุมชน ในสังกัดได้รับ
การเสริมทักษะ 

2 รุ่น 

38.  พัฒนานักเรียน
ด้านกีฬา กรีฑา
และดนตรีสู่ความ
เป็นเลิศ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,000,000 เพื่อเพิ่มทักษะความรู้
ด้านกีฬา กรีฑาและ
ดนตรีในระดับท่ีสูงขึ้น 

6 กิจกรรม 

39.  แข่งขันกีฬา
อนุบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

250,000 เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง 

1 ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

40. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,000,000 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน ในการ
พัฒนามาตรฐานของ
กีฬา 

1 ครั้ง 

41.  วันเด็กแห่งชาติ รายได้จัดเก็บ
เอง 

450,000 เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน ตระหนักถึง
หน้าท่ีของตนเอง ได้
เข้าร่วมกิจกรรม และ
ความบันเทิงต่างๆ 

1 ครั้ง 

42.  ดนตรีเพื่อ
ประชาชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

150,000 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชน ได้รับ
ความสุขใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด 

1 ครั้ง 

43.  การแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์
จังหวัดนครสวรรค์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000 เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีงาม 
ระหว่างเทศบาล ใน
จังหวัดนครสวรรค์ 
และมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีดี 

300 คน 

44.  สนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา
และการออกกําลัง
กายจังหวัด
นครสวรรค์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000,000 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนในการ
พัฒนามาตรฐานของ
นักเรียน และเล่นกีฬา
เพื่อสุขภาพนักเรียน 
เยาวชน และ
ประชาชนสู่ความเป็น
เลิศ 

6 กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

45. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ถนนคนเดิน รายได้จัดเก็บ
เอง 

350,000 เพื่อเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจใน
ชุมชนและเป็นสถานที่
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

50 ครั้ง 

46.  จัดงานวันคร ู รายได้จัดเก็บ
เอง 

45,000 เพื่อให้พนักงานคร ู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รําลึกถึงบูรพ
คณาจารย์และมีจิต
วิญญาณ ความศรัทธา
ในวิชาชีพครู 

400 คน 

47.  สนับสนุน ส่งเสริม 
งานรัฐพิธี ราชพิธี 
และงานประเพณี
ท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

900,000 เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งาม และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตลอดจน
การเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระ
นางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุ
วงศ ์

6 กิจกรรม 

48.  อบรมลูกเสือ
จราจร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

90,000 เพื่อให้ลูกเสือ เนตร
นารี และยุวกาชาด มี
ความรู้เกี่ยวกับกฎ
จราจร และ สามารถ
นําความรู้ไปใช้ใน
โรงเรียน และ
ชีวิตประจําวันได้ 

120 คน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

49. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

รณรงค์เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

15,700 เพื่อฝึกอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
ของนักเรียนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

1 ครั้ง 

50.  ส่งเสริมการเรียนรู้
สําหรับเด็กนอก
ระบบ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,000 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
ด้อยโอกาสในชุมชน
ให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 

2 ครั้ง 

51. ด้านสวัสดิการ
สังคมและชุมชน 

ส่งเสริมและพัฒนา
ชุมชนพอเพียง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,280,000 เพื่อให้ประชาชนมี
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ มี
รายได้ และเพิ่มพูน
ทักษะอาชีพตามความ
ต้องการของชุมชน 

3000 คน 

52.  การพัฒนา
ฐานข้อมูล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

250,000 สนับสนุนการสํารวจ
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการ
วางแผนพัฒนาชมุชน 

3500 
หลังคา
เรือน 

53.  สนับสนุนกลุ่มสตรี
เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

670,000 เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของสตรีชุมชน 

80 
กิจกรรม 

54.  ส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม
สําหรับประชาชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000 เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้คําสอนใน
พระพุทธศาสนา และ
พระบรมราโชวาทเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ
ตน 

250 คน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

55. ด้านสวัสดิการ
สังคมและชุมชน 

ปกป้องสถาบัน 
สงบ สันติ และ
สามัคค ี

รายได้จัดเก็บ
เอง 

500,000 เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชน เกิดจิตสํานึกใน
การปกป้อง เทิดทูน
และดํารงไว้ ซ่ึง
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

500 คน 

56.  การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

3,200,000 เพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนกับ
ประชาชนที่ด้อย
โอกาสในสังคม 

1500 คน 

57.  สนับสนุนชุมชน
เพื่อเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมและ
พัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเข้มแข็ง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,010,000 เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
ชุมชน 

150 
กิจกรรม 

58.  ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

7,000,000 เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของ เด็ก เยาวชน 
และประชาชนใน
ชุมชน 

7500 คน 

59.  ส่งเสริม และเพิ่ม
ศักยภาพชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000,000 เพิ่มศักยภาพชุมชน
ตระหนักถึงบทบาท 
หน้าท่ีของตนเองเกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจ
และเป็นแรงผลักดัน
ในการทํางาน 

2500 คน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

60. ด้านสวัสดิการ
สังคมและชุมชน 

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมขององค์กร
ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

300,000 เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของ
คณะกรรมการองค์กร
ชุมชนและสมาชกิใน
ชุมชน ได้รับรู้ถึง
หลักการบริหาร การ
พัฒนาท้ังทางด้าน
จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร รับฟัง
ความคิดเห็น การ
ตัดสินใจ การลง
ประชามติ 

200 ครั้ง 

61. ด้านการพัฒนา
กายภาพเมือง 

ก่อสร้างผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น้ํา แยกถนน
จักรวาล (ข้างบ้าน
บุญสนองช่วงต่อ
ขยาย) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,000,000 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางและมี
ระบบระบายน้ําท่ีดี 

170 เมตร 

62.  ก่อสร้างผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น้ํา ซอยข้างเรือน
ไม้จิตราพร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

570,000 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางและมี
ระบบระบายน้ําท่ีดี 

80 เมตร 

63.  ก่อสร้างผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น้ําถนนสาธารณะ
บนเกาะยม ข้าง
บ้านนายบรรจง 
จิตรอ่อนนิ่ม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

480,000 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางและมี
ระบบระบายน้ําท่ีดี 

184 เมตร 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

64. ด้านการพัฒนา
กายภาพเมือง 

ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล.พร้อมท่อ
ระบายน้ําแยก
ถนนสวรรค์วิถีข้าง
บุญชัยคอนกรีต
เย้ืองหมู่บ้านการุณ
รังษี 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

980,000 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางและมี
ระบบระบายน้ําท่ีดี 

165 เมตร 

65.  ก่อสร้างผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น้ําถนนสาธารณะ
แยกทางหลวง
หมายเลข 117 
ข้างอู่ประจักษ์กล
การ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

480,000 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางและมี
ระบบระบายน้ําท่ีดี 

76 เมตร 

66.  ก่อสร้างผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น้ํา ถนนสาธารณะ
แยกทางหลวง
หมายเลข 117 
ข้างร้านเทคนิค
การไฟฟ้า 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,100,000 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและมีระบบ
ระบายน้ําท่ีดี 

277 เมตร 

67.  ก่อสร้างผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น้ําถนนสาธารณะ
เชื่อมระหว่างถนน
วงศ์สวรรค์กับถนน
หิมพานต์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,600,000 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

215 เมตร 

68.  ก่อสร้างทางเท้า
ภายในเขต
เทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,050,000 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ใน การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง 

6000 
ตาราง
เมตร 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

69. ด้านการพัฒนา
กายภาพเมือง 

ปรับปรุงเกาะกลาง
ถนนภายในเขต
เทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,000,000 เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดอภัยในการ
เดินทาง การจราจร 
การขนส่ง 

6000 
ตาราง
เมตร 

70.  ปรับปรุงลานมังกร
ภายในอุทยาน
สวรรค์  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,200,000 เพื่อให้เกิดความ
สวยงามสอดคล้องกับ
การปรับปรุงพื้นที่ลาน
มังกร 

1 แห่ง 

71.  ปรับปรุงป้าย
อุทยานสวรรค์  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,200,000 เพื่อให้เกิดความ
สวยงาม สอดคล้อง 
ไม่ปิดบังทัศนียภาพ
ลานมังกร 

1 ป้าย 

72.  ก่อสร้างเสาธง
บริเวณลานกีฬา
ภายในอุทยาน
สวรรค์  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

250,000 เพื่อให้มีธงชาติประจํา
อุทยานสวรรค์ 

1 แห่ง 

73.  ปรับปรุงสะพาน
เกาะญวนภายใน
อุทยานสวรรค์  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

800,000 เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
ท่ีเข้ามาใช้พักผ่อน
ภายในอุทยานสวรรค์ 

1 แห่ง 

74.  ปรับปรุงรั้วรอบ
อุทยานสวรรค์  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,300,000 เพื่อให้มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 

1765 
เมตร 

75.  ก่อสร้างห้องน้ํา
ภายในอุทยาน
สวรรค์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,600,000 เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
ท่ีเข้ามาใช้พักผ่อน
ภายในอุทยานสวรรค์ 

5 แห่ง 

76.  พัฒนาพื้นที่เฉพาะ
บริเวณหนองผัก
ตบ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

4,000,000 เพื่อให้มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามและป้องกัน
การบุกรุกท่ีสาธารณะ
ในเชิงรุก 

1 โครงการ 

77.  ปรับปรุงป้ายต้น
แม่น้ําเจ้าพระยา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000 เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

1 ป้าย 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

78. ด้านการพัฒนา
กายภาพเมือง 

วางท่อเมนประปา 
ซอยแสงสวรรค์
ข้ามไปเกาะญวน
ถึงจุดเวนคืนที่ดิน
ริมแม่น้ํา
เจ้าพระยา  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

474,800 เพื่อขยายการผลิต
น้ําประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

530 เมตร 

79.  วางท่อเมนประปา 
ซอยโกสีย์ 4 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

293,000 เพื่อปรับปรุงท่อจ่าย
น้ําให้ได้มาตรฐาน 

290 เมตร 

80.  วางท่อเมนประปา
ซอยโกสีย์ 6 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

238,600 เพื่อปรับปรุงท่อจ่าย
น้ําให้ได้มาตรฐาน 

240 เมตร 

81.  วางท่อประปาถนน
ไกรลาศ (เลี่ยง
เมือง)  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,976,300 เพื่อขยายการผลิต
น้ําประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

2000 
เมตร 

82.  วางท่อประปา 
จากปากซอย
ชุมชนสวรรค์วิถี 
18 เลี้ยวเข้าชุมชน
หัวเมืองพัฒนา  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

336,300 เพื่อปรับปรุงท่อจ่าย
น้ําให้ได้มาตรฐาน 

330 เมตร 

83.  วางท่อเมนประปา
จากถังสูง400 ลบ.
ม. ลงหลัง
สํานักงานเทศบาล
ไปตามผิวจราจรถึง
ซอยมาตุลี 8 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

753,900 เพื่อปรับปรุงท่อจ่าย
น้ําให้ได้มาตรฐาน 

540 เมตร 

84.  ก่อสร้างโรงบรรจุ
น้ําด่ืม พร้อมห้อง
เก็บขวด 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

700,000 เพื่อการพัฒนาสถานที่
ทําการให้เกิดความ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

85.  ติดต้ังเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพ
น้ํา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

620,000 ปรับปรุงระบบ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําให้
ได้มาตรฐาน 

1 ชุด 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

86. ด้านการพัฒนา
กายภาพเมือง 

ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ําถนน
สวรรค์วิถีบริเวณ
หน้าบ้านพัก
สรรพสามิตจังหวัด
นครสวรรค์  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,400,000 เพื่อให้ประชาชนได้
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และมี
ระบบระบายน้ําท่ีดี 

160 เมตร 

87.  จัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

250,000 เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรม ผลงานของ
เทศบาลให้ประชาชน
ทราบ 

1 ป้าย 

88.  ติดต้ังโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างและไฟ
ประดับ บริเวณ
ลานมังกรภายใน
อุทยานสวรรค์  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,975,000 เพื่อให้เกิดความ
สวยงามสอดคล้องกับ
การปรับปรุงพื้นที่ลาน
มังกร 

1 แห่ง 

89.  ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ชุดสนาม
เด็กเล่นภายใน
อุทยานสวรรค์และ
ในพื้นที่สํานักงาน
เทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,100,000 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ให้ใช้
งานได้ดี 

2 แห่ง 

90.  ก่อสร้างถนน
สาธารณะแยก
ถนนไกรลาศเข้า
บ้านพักศาล
อุทธรณ์ภาคช่วงที่
สองเชื่อมถนน
กําลังพล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

7,500,000 เพื่อประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

400 เมตร 

91.  ก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยข้างสถานธนา
นุบาล 2(อรรถกวี
6)  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

350,000 เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางการจราจร 

75 เมตร 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

92. ด้านการพัฒนา
กายภาพเมือง 

ก่อสร้างผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น้ําเชื่อมถนนซอย
พัฒนาท่ีดินจาก
บริเวณหน้า
บ้านเลขที่69/7 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,010,000 เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร 
การขนส่ง  

187 เมตร 

93.  จัดหาท่ีดินเวนคืน
ท่ีดินเพื่อก่อสร้าง
ระบบ
สาธารณูปโภค
ป้องกันน้ําท่วม
และถนนผังเมือง 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,019,482 เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทางการจราจร
การขนส่ง 

จํานวนผู้ท่ี
ได้รับค่า
ทดแทน
ท่ีดิน 

94. ด้านการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความม่ันคง 

วันเทศบาล (ตาม
นโยบาย
กระทรวงมหาดไท
ย) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000 เพื่อเชิดชูความสําคัญ
ของการปกครอง
ท้องถิ่นในรูปแบบ
เทศบาลให้ปรากฏแก่
ประชาชนทั่วไป 

1 ครั้ง 

95.  อุดหนุนหน่วยงาน
ของรัฐหรือองค์กร
เอกชนในกิจกรรม
อันเป็น
สาธารณประโยชน์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,000,000 อุดหนุนหน่วยงานของ
รัฐหรือองค์กรเอกชน
ในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ 

6 
หน่วยงาน 

96.  สํารวจความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

70,000 เพื่อนําข้อมูลท่ีได้
รับมาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ทํางาน ให้ผู้รับบริการ
ได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด 

1 ครั้ง 

97.  อุดหนุนโครงการ
อนุรักษ์และ
ส่งเสริมงาน
ประเพณีแห่เจ้าพ่อ
เจ้าแม่ปากน้ําโพ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,000,000 เพื่อเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายใน
จังหวัด 

1 ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

98. ด้านการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความม่ันคง 

ฝึกอบรม อปพร. 
และฝึกทบทวน 
อปพร.และนํา
สมาชิกอปพร.
สัมมนาทัศนศึกษา
ดูงาน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

500,000 เพื่อให้ประชาชนใน
เขต ฯมีความรู้
ความสามารถในการ
ระงับเหตุอัคคีภัย
เบื้องต้น มีทักษะใน
การใช้อุปกรณ์ และ
เทคนิคท่ีทันสมัย 
ตลอดจนศึกษาดูงาน
พื้นที่อื่นๆ 

100 คน 

99.  ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000 เพื่อฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

1 ครั้ง 

100.  สัปดาห์ป้องกัน
อัคคีภัย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000 เพื่อจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกัน
อัคคีภัย 

67 ชุมชน 

101.  รณรงค์ป้องกันสา
ธารณภัย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000 เพื่อจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันเหตุสา
ธารณภัย อุบัติภัย 

67 ชุมชน 

102.  ตรวจร่วมเพื่อ
ความปลอดภัย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

60,000 เพื่อจัดกําลัง อปพร.
ออกตรวจร่วม กับ
หน่วยงานของตํารวจ 

1 โครงการ 

103.  เยาวชนป้องกันสา
ธารณภัยหรือภัย
คุกคามอื่น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

60,000 เพื่อฝึกให้เยาวชนรู้
วิธีการป้องกันสา
ธารณภัย และระงับ
ภัย 

60 คน 

104.  ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสําคญั 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000 เพื่อลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญภายในเขต
เทศบาล 

3 ครั้ง 

105. ด้านการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความม่ันคง 

ชุมชนปลอดภัย
ร่วมใจลด 
อุบัติเหตุทางถนน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000 เพื่อให้ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล เป็น
ชุมชนปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

2 ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

106. ด้านการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความม่ันคง 

จัดระเบียบการ
จําหน่ายสินค้าในที่
สาธารณะและให้
ความรู้แก่
ผู้ประกอบการค้า 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000 ผู้ประกอบการค้ารู้
และเข้าใจกฎ 
ระเบียบของราชการ
และปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

ผู้กระทํา
ผิด
กฎหมาย
ลดลงร้อย
ละ 50 

107.  ติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ภายใน
เขตเทศบาล ระยะ
ท่ี 4-5 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

8,800,000 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน
การก่ออาชญากรรม 
การก่อความไม่สงบ 
และสนับสนุนการ
อํานวยการจราจร 

64 กล้อง 

108.  ดูแลรักษาระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ระยะที่ 1 
ระยะที่ 2 รอบ
อาคารและระบบ
รวมศูนย์โครงข่าย
สารสนเทศ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

600,000 เพื่อให้กล้องโทรศัพท์
สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

64 จุด 

109.  ติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ (โรงกรอง
น้ําหน้าผา - 
เพิ่มเติม) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

82,500 เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

4 ชุด 

110.  ป้อมยาม รักษา
ความปลอดภัยใน
ชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

500,000 - เพื่อเฝ้าระวังปัญหา 
การเกิดอาชญากรรม 
- เพื่อเฝ้าระวังปัญหา
ยา เสพติด - เพื่อเฝ้า
ระวังการเกิดเหตุ 
เพลิงไหม้ 

2 ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

111. ด้านการบริหาร
จัดการท่ีดี 

รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000 เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 กิจกรรม 

112.  บริการประชาชน
ด้านทะเบียน
ราษฎรและบัตร
ประจําตัว
ประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว 

 0 ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการ
บริการประชาชนด้าน
ทะเบียนราษฎร 

10 นาท ี

113.  บริการประชาชน
ด้านทะเบียน
ราษฎรและบัตร
ประจําตัว
ประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว 

 0 ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการ
บริการประชาชนด้าน
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

10 นาท ี

114.  จัดทําโล่และใบ
ประกาศเกียรติคุณ
มอบแก่ผู้เสียภาษี
ภายในกําหนด 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้
ประชาชนมาชําระ
ภาษีภายในกําหนด 

1000 โล ่

115.  ปรับปรุงระบบ
โทรศัพท์พื้นฐาน
ของเทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

60,000 เพื่อให้ระบบโทรศัพท์
เดิมรองรับการ
เชื่อมโยงกับระบบ
โทรศัพท์ค่าใช้จ่ายตํ่า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
สามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบโทรศัพท์ดิจิตอล
ผ่านโครงข่าย 
Network ของ
เทศบาล 

1 ชุด 

116.  ปรับปรุงระบบ 
NETWORK 
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000 เพื่อรองรับการบริการ 
Video Conference 
และบริการทาง
เครือข่ายอื่นๆ 

1 ระบบ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

117. ด้านการบริหาร
จัดการท่ีดี 

ติดต้ังตู้พักสาย 
Fiber Optic ชนดิ 
Single Mode 
ขนาด 240 Core 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

180,000 เพื่อเป็นจุดต่อเชื่อม
สัญญาณความเร็วสูง
ระหว่างภายในและ
ภายนอกอาคาร 

1 ชุด  

118.  Wi-Fi ระยะที่ 2 รายได้จัดเก็บ
เอง 

150,000 เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงบริการ
อินเตอร์เน็ทสาธารณะ 
ได้อย่างทั่วถึง 

5 จุด 

119.  เชื่อมโยงสัญญาณ 
อาคารหอชมเมือง 
และอาคารที่พัก
อาศัยของผู้บริหาร 
และพนักงาน
เทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

175,000 เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณ 
โครงข่ายการสื่อสาร
ไปยังอาคารหอชม
เมือง เพื่อให้บริการ
การสื่อสาร และการ
ประชาสัมพันธ์ กับ
ประชาชน และผู้เข้า
เย่ียมชม 

3 อาคาร 

120.  ปรับปรุงระบบ
และเพิ่มเติม
จัดเก็บข้อมูล ตาม 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
กระทําผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

135,000 เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
จัดเก็บข้อมูล
การจราจร และระบบ
บริหารจัดการ บน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ให้สามารถรองรับ
ความต้องการใช้งานที่
มากขึ้นในอนาคต 

1 ระบบ 

121.  อบรมสัมมนา
สมาชิกสภา
เทศบาล คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้าง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,000,000 เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รู้และเข้าใจ 
เรื่องกฎหมาย 
ระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงาน ทักษะและ
ประสบการณ์ และ
การปฏิบัติหน้าท่ี 

3 โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

122.  ปรับปรุงหน่วย
ดับเพลิงในอุทยา
สวรรค์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

350,000 เพื่อปรับปรุงหน่วย
ดับเพลิงภายใน
อุทยานสวรรค์ 

2 แห่ง 

123.  ปรับปรุง ต่อเติม 
แฟลตที่พัก 
พนักงานดับเพลิง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000 เพื่อปรับปรุงที่พักและ
ให้มีท่ีพักเพิ่มเติม 

1 แห่ง 

124. ด้านการบริหาร
จัดการท่ีดี 

ก่อสร้างห้องอยู่เวร 
-ยามของพนักงาน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

90,000 เพื่อให้มีห้องอยู่เวร-
ยามเพิ่มเติม 

1 แห่ง 

125.  จัดทํารั้วพร้อม
ประตูเปิด-ปิดหลัง
อาคารสํานักงาน
เทศกิจ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

34,000 เพื่อทํารั้วป้องกันมิให้
บุคคลภายนอกเข้าไป
หลังอาคารสํานักงาน
เทศกิจซ่ึงเป็นที่เก็บ
ของกลาง 

1 แห่ง 

126.  ปรับปรุงระบบ
เครื่องเสียงภายใน
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

70,000 เพื่อให้เครื่องมือ
เครื่องใช้มี
ประสิทธิภาพ 

1 ชุด 

127.  จัดซ้ือวัสดุเพื่อ
ก่อสร้างโรงเก็บ
พัสดุ โดยใช้
แรงงาน สํานักการ
ช่าง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

600,000 เพื่อให้มีโรงเก็บพัสดุท่ี
เพียงพอ 

1 แห่ง 

128.  ปรับปรุงอาคารชัน้ 
2 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 2 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

150,000 เพื่อให้ประโยชน์ใน
การประชุมและจัด
อบรม อสม./
ประชาชนในชุมชน
ทางด้านสาธารณสุข 

1 แห่ง 

129.  ติดต้ังหลังคา
สําหรับจอดรถ ณ 
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 4 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

54,000 เพื่อลดความเสียหาย/
เสื่อมสภาพก่อนเวลา
อันควรของ
ยานพาหนะของทาง
ราชการ  

1 แห่ง 
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130. ด้านการบริหาร
จัดการท่ีดี 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
สนามกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

16,000,000 เพื่อให้มีสถานที่เล่น
กีฬา แบทมินตันเพิ่ม
มากขึ้นและเพียงพอ
ต่อผู้ใช้บริการ 

1 แห่ง 

131.  ปรับปรุงห้อง
สหการ โรงเรียน
เทศบาลวัดไทรใต้ 
(ท.1) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

150,000 เพื่อให้มีห้องสหการ
สําหรับบริการ
นักเรียนและบุคลากร 

1 ห้อง 

132.  ปรับปรุงเสาธงและ
ตกแต่งบริเวณ
โดยรอบ (ท. 1) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

146,000 เพื่อปรับปรุงเสาธงให้
มีความเหมาะสมใน
การทํากิจกรรมหน้า
เสาธงของนักเรียน 

1 เสา 

133.  ปรับปรุงห้องครัว
โรงอาหารและทํา
พื้นหินขัดโครงการ
อาหารกลางวัน 
(ท. 1) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

140,000 เพื่อปรับปรุงห้องครัว
ให้พร้อมใช้งาน 
สะอาดเรียบร้อยเป็น
สัดส่วน 

1 ห้อง 

134.  ทาสีอาคารเรียน 3 
โรงเรียนเทศบาล
วัดปากน้ําโพใต้ 
(ท. 2) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

250,000 เพื่อปรับปรุงสถานที่
ให้มีความพร้อมต่อ
การศึกษา 

1 อาคาร 

135.  ค่าติดต้ังกันสาด
หน้าอาคารเรียน 1 
โรงเรียนเทศบาล
วัดพรหมจริยาวาส 
(ท.3) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000 เพื่อป้องกันแสงแดด
และป้องกันฝนสาด
เข้าในห้องเรียน  

1 แห่ง 

136.  ปรับปรุงอาคาร
เรียน 4 (ท.3) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

171,000 เพื่อให้อาคารเรียนมี
สภาพดีพร้อมกับการ
ใช้งานและจัดจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

1 อาคาร 

137.  ปูกระเบื้องอาคาร 
5 (ท.4) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

250,000 เพื่อพัฒนาและรักษา
สภาพอาคารเรียนให้
สวยงามมั่นคง 

1 อาคาร 
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138. ด้านการบริหาร
จัดการท่ีดี 

ก่อสร้างห้องน้ํา
ด้านหลังอาคาร 2 
(หลังเวที) (ท.4) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

370,000 เพื่อให้โรงเรียนมีห้อง
สุขาที่สะอาดและ
เพียงพอ 

1 แห่ง 

139.  ก่อสร้างเสาธงชาต ิ
(ท. 5) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000 เพื่อให้โรงเรียนมีเสา
ธงชาติท่ีสง่างาม 

1 เสา 

140.  ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ไฟฟ้าใน
อาคารเรียน (ท. 6) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

450,000 เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้และ
นักเรียน 

4 อาคาร 

141.  ก่อสร้างเสาธงและ
ฐานรองรับ
โรงเรียนเทศบาล
วัดสุคตวราราม 
(ท.7) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000 มีเสาธงท่ีมีความสูงได้
มาตรฐานเหมาะสม
กับตัวอาคาร 

20 เมตร 

142.  จัดหาครุภัณฑ์
สํานักปลัดเทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,933,500 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้สํานักงาน
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

รายการที่
จัดซ้ือ 

143.  จัดหาครุภัณฑ์กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

56,500 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

รายการที่
จัดซ้ือ 

144.  จัดหาครุภัณฑ์
สํานักการคลัง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

311,900 เพื่อมีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

รายการที่
จัดซ้ือ 

145.  จัดหาครุภัณฑ์
สํานักการช่าง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

7,795,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

รายการที่
จัดซ้ือ 

146.  จัดหาครุภัณฑ์
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,099,500 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน 

รายการที่
จัดซ้ือ 

147.  จัดหาครุภัณฑ์
สํานักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

271,500 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

รายการที่
จัดซ้ือ 
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148. ด้านการบริหาร
จัดการท่ีดี 

จัดหาครุภัณฑ์
โรงเรียนเทศบาล
วัดไทรใต้ (ท.1) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

134,500 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

รายการที่
จัดซ้ือ 

149.  จัดหาครุภัณฑ์
โรงเรียนเทศบาล
วัดปากน้ําโพใต้ 
(ท.2) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

98,600 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

รายการที่
จัดซ้ือ 

150.  จัดหาครุภัณฑ์
โรงเรียนเทศบาล
วัดพรหมจริยาวาส 
(ท.3) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

690,200 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

รายการที่
จัดซ้ือ 

151.  จัดหาครุภัณฑ์
โรงเรียนเทศบาล
วัดวรนาถบรรพต 
(ท.4) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

430,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

รายการที่
จัดซ้ือ 

152.  จัดหาครุภัณฑ์
โรงเรียนเทศบาล
วัดช่องคีรีฯ (ท.5) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

407,300 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

รายการที่
จัดซ้ือ 

153.  จัดหาครุภัณฑ์
โรงเรียนเทศบาล
วัดจอมคีรีนาค
พรต (ท.6) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

247,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

รายการที่
จัดซ้ือ 

154.  จัดหาครุภัณฑ ์
โรงเรียนเทศบาล
วัดสุคตวราราม 
(ท.7) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

383,300 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

รายการที่
จัดซ้ือ 

155.  จัดหาครุภัณฑ์
โรงเรียนเทศบาล
วัดไทรเหนือ (ท.8) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

560,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

รายการที่
จัดซ้ือ 

156.  จัดหาครุภัณฑ์กอง
สวัสดิการสังคม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

650,500 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

รายการที่
จัดซ้ือ 
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157. ด้านการบริหาร
จัดการท่ีดี 

จัดหาครุภัณฑ์
สํานักการประปา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

395,700 เพื่อมีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

รายการที่
จัดซ้ือ 

158.  จัดหาครุภัณฑ์
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

80,000 เพื่อมีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

รายการที่
จัดซ้ือ 

159.  ปูหญ้าสนาม
ฟุตบอล สนาม
กีฬาฯ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

500,000 เพื่อรองรับการแข่งขัน
รายการต่างๆ 

1 แห่ง 

160.  ปรับปรุงห้อง
รับรองผู้มีเกียรติ 
อัฒจรรย์สนาม
กีฬากลาง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000 เพื่อรองรับการแข่งขัน
รายการต่างๆ 

1 ห้อง 

161.  ปรับปรุงงานสี  
อัฒจรรย์ สนาม
กีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

500,000 เพื่อรองรับการแข่งขัน
รายการต่างๆ และ
เกิด ความเป็น
ระเบียบ สะอาด 
สวยงาม 

1 แห่ง 

162.  ปรับปรุงพื้นอาคาร
โรงยิมเนเซียม 
4,000 ท่ีนั่ง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,980,000 เพื่อให้มีความพร้อม
ในการรองรับการ
แข่งขันกีฬา 

1 แห่ง 

163.  ปรับปรุงพื้นอาคาร
อเนกประสงค์
สนามกีฬากลาง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,950,000 เพื่อให้มีความพร้อม
ในการรองรับการ
แข่งขันกีฬา 

1 แห่ง 

164.  จัดซ้ือเก้าอี้นั่ง
บนอัฒจรรย์สนาม
ฟุตบอล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,800,000 เพื่อให้มีความพร้อม
ในการรองรับการ
แข่งขันกีฬา 

1000 ตัว 

165.  ปรับปรุงระบบ
น้ําประปา  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,000,000 เพื่อรองรับการแข่งขัน 
รายการต่างๆ 

1 แห่ง 

166.  ห้องเรียนอัจฉริยะ รายได้จัดเก็บ
เอง 

4,000,000 เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการฝึกคิด 
นําไปประยุกต์ใช้กับ 8 
กลุ่มสาระเรียนรู้ใน
ห้องเรียน 

8 ห้อง 
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167.  ปรับปรุงห้องสมุด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

600,000 เพื่อให้มีห้องสมุดท่ีได้
มาตรฐานตอบสนอง 

1 ห้อง 

168.  ห้องเกียรติยศ รายได้จัดเก็บ
เอง 

600,000 เพื่อรวบรวมผลงาน 
รางวัล ของที่ระลึก 
เกียรติบัตร มุมประวัติ 
ผู้มีคุณูปการกับ
เทศบาล 

1 ห้อง 

169.  จัดหาครุภัณฑ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

104,500 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จํานวน
ครุภัณฑ์ท่ี
จัดหา 

  
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลนครนครสวรรค ์มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้
มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 75 โครงการ จํานวนเงิน 49,832,140 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จํานวน 73 โครงการ จํานวนเงิน 49,832,140 ล้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 11 2,159,806 11 2,159,806 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 21 4,467,425.10 21 4,467,425.10 

ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 5 17,357,915 5 17,357,915 

ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 8 4,642,942 8 4,642,942 

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 9 11,244,553 9 11,244,553 

ด้านการบริหารจัดการที่ดี 21 9,959,499 19 9,959,499 

รวม 75 49,832,140.10 73 49,832,140.10 

 
 
 
 
 
 



30 

 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
1. ด้านการ

สาธารณสุขฯ 
รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา รายได้จัดเก็บเอง 100,000 75,850 41/54 29/07/2554 15 

2.  จัดตั้งหน่วยกู้ชีพเทศบาลนครนครสวรรค์ รายได้จัดเก็บเอง 195,000 74,600 66/53 23/12/2553 15 

3.  ตรวจสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียนใน
สังกัดเทศบาล 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 59,150 59,150 6/54 09/06/2554 60 

4.  พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 2,500,000 1,650,524 4/54 19/04/2554 15 

5.  อบรมทักษะชีวิตพิชิตยาเสพติด รายได้จัดเก็บเอง 60,000 14,400 557/54 24/08/2554 1 

6.  อบรม และรณรงค์ป้องกันยาเสพติด รายได้จัดเก็บเอง 200,000 58,800 ฎีกา393 27/05/2554 1 

7.  พัฒนาผู้ประกอบการร้านแต่งผมและ
เสริมสวย 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 10,770 46/54 04/08/2554 15 

8.  มหกรรมอาหารและของดีเมืองปากน้ําโพ รายได้จัดเก็บเอง 10,000 8,600 5/54 13/01/2554 7 

9.  พัฒนาตลาดสดน่าซื้อในเขตเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 100,000 89,624 5/54 07/04/2554 15 

10.  ส่งเสริมการจัดการวัสดุรีไซเคิล รายได้จัดเก็บเอง 100,000 47,850 104/54 16/09/2554 15 

  17,555 101/54 13/09/2554 15 

  18,000 45/54 26/07/2554 15 

  11,794 82/54 22/08/2554 15 

11.  ลดภาวะโลกร้อน รายได้จัดเก็บเอง 90,000 32,500 675/54 14/09/2554 1 

  2,544 663/54 14/09/2554 1 

12. ด้านการศึกษา ฯ สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

รายได้จัดเก็บเอง 550,000 293,800 441/54 23/05/2554 3 

  138,600 466/54 23/05/2554 3 

13.  แข่งขันคนเก่งของท้องถิ่นด้านวิชาการ รายได้จัดเก็บเอง 90,000 58,730 143/54 24/12/2553 3 

 11,200 592/54 17/08/2554 1 

14.  ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน รายได้จัดเก็บเอง 50,000 49,965 486/54 17/06/2554 15 

15.  อบรมครูเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพ รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000 82,875 38/54 21/04/2554 5 

16.  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 40,000 22,153 29/54 20/01/2554 15 

17.  จัดหาหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดพร้อม
อุปกรณ์การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000 1,000,000 556/54 03/03/2554 60 

18.  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 50,000 3,654.10 32/54 20/01/2554 15 

19.  อบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อพัฒนาวิชาการ 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 9,770 480/54 16/06/2554 5 

20.  ปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000 20,000 53/54 29/07/2554 1 

21.  มอบสัมฤทธิบัตรแก่เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000 29,930 10/54 25/03/2554 1 

22.  จัดนิทรรศการผลงานการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 1,050,000 79,830 26/54 02/12/2553 2 

23.  พัฒนานักเรียนด้านกีฬา กรีฑาและดนตรี
สู่ความเป็นเลิศ 

รายได้จัดเก็บเอง 2,000,000 1,393,284 24/54 10/01/2554 15 

24.  แข่งขันกีฬาอนุบาล รายได้จัดเก็บเอง 250,000 1,100 685/54 14/09/2554 1 

  2,160 684/54 14/09/2554 1 

  9,000 676 14/09/2554 1 

  13,000 672-673/54 14/09/2554 1 

25.  วันเด็กแห่งชาติ รายได้จัดเก็บเอง 450,000 46,798 11/54 30/12/2553 1 

26.  ดนตรีเพื่อประชาชน รายได้จัดเก็บเอง 150,000 35,225 288-290/54 14/02/2554 3 

27.  ถนนคนเดิน รายได้จัดเก็บเอง 350,000 309,881 ค.2 เลขท่ี 47 
55 71 

12/11/2553 73 

28.  จัดงานวันครู รายได้จัดเก็บเอง 45,000 40,000 24/54 13/01/2554 1 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
29. ด้านการศึกษา ฯ สนับสนุน ส่งเสริม งานรัฐพิธี ราชพิธี 

และงานประเพณีท้องถิ่น 
รายได้จัดเก็บเอง 900,000 728,152 6/54 01/10/2553 15 

30.  อบรมลูกเสือจราจร รายได้จัดเก็บเอง 90,000 81,850 529/54 19/07/2554 3 

31.  รณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 15,700 1,800 528/54 12/07/2554 1 

32.  ส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กนอกระบบ รายได้จัดเก็บเอง 15,000 4,668 04/54 25/04/2554 3 

33. ด้านสวัสดิการ
สังคมและชุมชน 

การพัฒนาฐานข้อมูล รายได้จัดเก็บเอง 250,000 220,540 ฎีกา109 19/01/2554 240 

34.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน รายได้จัดเก็บเอง 3,200,000 520,221 ฎีกา387 01/10/2553 365 

35.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม รายได้จัดเก็บเอง 7,000,000 6,973,004 ฎีกา500 01/10/2553 365 

36.  ส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพชุมชน รายได้จัดเก็บเอง 10,000,000 9,493,630 ฎีกา563 01/10/2553 365 

37.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ 

รายได้จัดเก็บเอง 300,000 150,520 ฎีกา289 25/08/2554 45 

38. ด้านการพัฒนา
กายภาพเมือง 

ปรับปรุงสะพานเกาะญวนภายในอุทยาน
สวรรค์  

รายได้จัดเก็บเอง 800,000 799,000 26/54 02/03/2554 120 

39.  วางท่อเมนประปา ซอยโกสีย์ 4 รายได้จัดเก็บเอง 293,000 258,300 6/54 26/05/2554 60 

40.  วางท่อเมนประปาซอยโกสีย์ 6 รายได้จัดเก็บเอง 238,600 236,600 5/54 26/05/2554 60 

41.  วางท่อประปา จากปากซอยชุมชนสวรรค์
วิถี 18 เลี้ยวเข้าชุมชนหัวเมืองพัฒนา  

รายได้จัดเก็บเอง 336,300 309,500 7/54 26/05/2554 60 

42.  วางท่อเมนประปาจากถังสูง400 ลบ.ม. 
ลงหลังสํานักงานเทศบาลไปตามผิว
จราจรถึงซอยมาตุลี 8 

รายได้จัดเก็บเอง 753,900 750,000 3/54 08/02/2554 90 

43.  ก่อสร้างโรงบรรจุน้ําดื่ม พร้อมห้องเก็บ
ขวด 

รายได้จัดเก็บเอง 700,000 698,000 2/54 31/01/2554 90 

44.  ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ํา รายได้จัดเก็บเอง 620,000 605,000 สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 8/2554 

17/06/2554 60 

45.  ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ชุดสนามเด็ก
เล่นภายในอุทยานสวรรค์และในพื้นท่ี
สํานักงานเทศบาล 

รายได้จัดเก็บเอง 1,100,000 1,080,000 44/54 07/07/2554 0 

46. ด้านการรักษา
ความสงบฯ 

วันเทศบาล (ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย) 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 39,965 วันเทศบาล 22/04/2554 1 

47.  สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ รายได้จัดเก็บเอง 70,000 30,000 43 01/05/2554 90 

48.  อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงาน
ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากนํ้าโพ 

รายได้จัดเก็บเอง 2,000,000 2,000,000 ท่ี 083/2553 
ลว 27 ธ.ค. 53 

01/10/2553 15 

49.  ฝึกอบรม อปพร. และฝึกทบทวน อปพร.
และนําสมาชิกอปพร.สัมมนาทัศนศึกษาดู
งาน 

รายได้จัดเก็บเอง 500,000 260,534 33/54 07/03/2554 5 

50.  สัปดาห์ป้องกันอัคคีภัย รายได้จัดเก็บเอง 50,000 49,600 15/54 17/02/2554 15 

51.  รณรงค์ป้องกันสาธารณภัย รายได้จัดเก็บเอง 50,000 39,392 8/54 24/12/2553 15 

52.  ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสําคัญ 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000 27,250 7/54 24/12/2553 120 

53.  ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ภายในเขตเทศบาล ระยะท่ี 4-5 

รายได้จัดเก็บเอง 8,800,000 8,715,962 22/54 09/03/2554 120 

54.  ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ (โรงกรองน้ําหน้าผา - เพิ่มเติม) 

รายได้จัดเก็บเอง 82,500 81,850  (โรงกรอง
น้ําหน้าผา - 
เพิ่มเติม) 

02/12/2553 5 

55. ด้านการบริหารฯ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายได้จัดเก็บเอง 100,000 65,000 28/54 01/10/2553 30 

56.  บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร
และบัตรประจําตัวประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว 

 0 0 บริการ
ประชาชนด้าน
ทะเบียนราษฎร 

01/10/2553 365 

 



32 

 

  
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
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วันที่เซ็น
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ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
57. ด้านการบริหารฯ บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร

และบัตรประจําตัวประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว 

 0 0 บริการ
ประชาชนด้าน
ทะเบียนราษฎร 

01/10/2553 365 

58.  ติดตั้งตู้พักสาย Fiber Optic ชนิด 
Single Mode ขนาด 240 Core 

รายได้จัดเก็บเอง 180,000 175,000 29/54 20/04/2554 60 

59.  เชื่อมโยงสัญญาณ อาคารหอชมเมือง 
และอาคารท่ีพักอาศัยของผู้บริหาร และ
พนักงานเทศบาล 

รายได้จัดเก็บเอง 175,000 172,410 85/54 27/09/2554 5 

60.  อบรมสัมมนาสมาชิกสภาเทศบาล คณะ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง 

รายได้จัดเก็บเอง 2,000,000 153,726 วิชาการ 22/02/2554 5 

  191,800 งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

18/03/2554 2 

  43,350 สํานักปลัด 20/05/2554 3 

  16,900 วิชาการ 02/06/2554 1 

61.  ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงภายในสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร 

รายได้จัดเก็บเอง 70,000 68,500 40/54 29/03/2554 30 

62.  ค่าติดตั้งกันสาดหน้าอาคารเรียน 1 
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3) 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 100,000 256/54 22/06/2554 30 

63.  ปรับปรุงอาคารเรียน 4 (ท.3) รายได้จัดเก็บเอง 171,000 170,000 255/54 22/06/2554 30 

64.  ก่อสร้างห้องน้ําด้านหลังอาคาร 2 (หลัง
เวที) (ท.4) 

รายได้จัดเก็บเอง 370,000 345,000 282/54 22/07/2554 30 

65.  จัดหาครุภัณฑ์สํานักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 2,933,500 432,800 รถยนต์ตรวจ
การณ์ขับเคล่ือน 
2 ล้อ แบบ
ธรรมดา 25/54 

12/04/2554 30 

  36,500 ไซเรนสัญญาณ
พร้อมเครื่อง
ขยายเสียง cntr-
0674/54 

09/06/2554 15 

  88,000 หัวฉีดน้ํา
ดับเพลิง 52/54 

21/06/2554 10 

66.  จัดหาครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน รายได้จัดเก็บเอง 56,500 13,350 เก้าอี้สําหรับ
ประชุม 2/54 

25/01/2554 15 

  7,000 เก้าอี้บุนวมชนิด
พับได้ 2/54 

25/01/2554 15 

  1,890 เก้าอี้แบบมีพนัก
พิง 2/54 

25/01/2554 15 

  1,890 เก้าอี้สําหรับ
คอมพิวเตอร์ 
2/54 

25/01/2554 15 

 29,000 คอมพิวเตอร์
พร้อมปริ้นเตอร์
และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง 68/54 

15/08/2554 15 

67.  จัดหาครุภัณฑ์สํานักการคลัง รายได้จัดเก็บเอง 311,900 13,800 กล้องถ่าย
ภาพนิ่งไม่น้อย
กว่า 12 ล้าน
พิกเซล 
66/2554 

15/08/2554 30 

  11,580 ตู้เก็บเอกสาร 3 
ล้ินชัก 64/2554 

15/08/2554 30 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
  72,000 ตู้เก็บเอกสาร

แบบรางเลื่อน
ชนิด 8 ตู้ 
64/2554 

15/08/2554 30 

  30,000 85/2554 23/09/2554 30 

68. ด้านการบริหาร
จัดการท่ีดี 

จัดหาครุภัณฑ์สํานักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 7,795,000 85,000 เครื่องตัดหญ้า
แบบสะพาย 
188/54 

04/05/2554 30 

  3,737,000 รถขุดตีนตะขาบ 
35/54 

15/06/2554 60 

  1,890,000 เครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า 53/54 

23/08/2554 10 

  99,000 หัวเจาะลม 
67/54 

15/09/2554 30 

  184,000 ผ้าใบเต็นท์ 
31/54 

11/05/2554 30 

69.  จัดหาครุภัณฑ์สํานักการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

รายได้จัดเก็บเอง 1,099,500 88,500 คอมพิวเตอร์
สํานักงาน
เครื่องพิมพ์
พร้อมอุปกรณ์ 
29/54 

04/07/2554 15 

 5,100 เครื่องพิมพ ์All 
in one 29/54 

04/07/2554 15 

 24,987 ผ้าม่านปรับแสง
พร้อมอุปกรณ์ 
34/54 

03/03/2554 15 

70.  จัดหาครุภัณฑ์สํานักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 271,500 5,200 346/54 11/02/2554 7 

 18,500 โทรทัศน์ แอล
ซีดี 394/54 

03/03/2554 7 

71.  จัดหาครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 650,500 120,000 เครื่องขยายเสียง
และอุปกรณ์
พร้อมติดตั้ง 
ฎีกา391 

01/08/2554 30 

  65,000 รถเข็นชนิดนั่ง 
ฎีกา107 

11/01/2554 30 

  80,000 เครื่องพิมพ์
สําเนาระบบ
ดิจิตอล ฎึกา 
392 

01/09/2554 30 

72.  จัดหาครุภัณฑ์สํานักการประปา รายได้จัดเก็บเอง 395,700 218,716 จัดหาครุภัณฑ์
สํานักการ
ประปา 

09/12/2553 5 

 160,000 เครื่องเจาะ
คอนกรีต 
31/2554 

13/09/2554 5 

73.  จัดหาครุภัณฑ์สถานีขนส่งผู้โดยสาร รายได้จัดเก็บเอง 80,000 32,500 โต๊ะ
เอนกประสงค์,
เก้าอี้นวมขา
เหล็กมีเหล็กคาด 
22/54 

18/11/2553 30 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
  47,000 เครื่องป้องกัน

ไฟฟ้าตกไฟฟ้า
เกิน พร้อมติดตั้ง 
81/54 

14/02/2554 30 

74. ด้านการบริหาร
จัดการท่ีดี 

จัดซื้อเก้าอี้นั่งบนอัฒจรรย์สนามฟุตบอล รายได้จัดเก็บเอง 1,800,000 850,000 247/54 13/06/2554 60 

75.  จัดหาครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนท่ัวไป 104,500 9,500 เครื่องตัดหญ้า
แบบสะพายหลัง
ข้อแข็ง 33/54 

18/03/2554 30 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2554 
เทศบาลนครนครสวรรค ์อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค ์ 

ยุทธศาสตร ์

แผนการดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 21.0 6.21 20.0 6.27 11.0 2.16 11.0 2.16 11.0 2.16 

2.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมฯ 30.0 171.67 30.0 28.55 21.0 4.47 21.0 4.47 21.0 4.47 

3.ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 10.0 25.41 10.0 25.41 5.0 17.36 5.0 17.36 5.0 17.36 

4.ด้านการพัฒนากายภาพเมอืง 56.0 419.86 33.0 42.81 8.0 4.64 8.0 4.64 8.0 4.64 

5.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 19.0 19.95 17.0 14.03 9.0 11.24 9.0 11.24 9.0 11.24 

6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี 65.0 54.39 59.0 52.75 21.0 9.96 19.0 9.96 19.0 9.96 

 
ช. ผลการดําเนินงาน 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2554 ในเขต
พ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่
ใกล้เคียง ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลนครนครสวรรค์ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที่  30 ธันวาคม 2554 
 
          

(นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ) 
  นายกเทศบาลนครนครสวรรค ์


