สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1

บทนํา

ส่วนที่ 2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญของเทศบาลนครปากเกร็ด
- สภาพทั่วไปของเทศบาลนครปากเกร็ด
- ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครปากเกร็ด

3-14
15-22

ส่วนที่ 3

ผลการพัฒนาของเทศบาลนครปากเกร็ดในระยะที่ผ่านมา

23-38

ส่วนที่ 4

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

39-52

ส่วนที่ 5

บัญชีโครงการพัฒนา
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

1-2

53-58

รายละเอียดโครงการพัฒนา
- ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค
- ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
- ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ

59-103
104-143
144-219
220-267
268-275
276-296

ส่วนที่ 6

การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

354-357

ภาคผนวก

- คําสั่งเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ 481/2553 ลงวันที่ 11 มิถุนายน
พ.ศ. 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด
- คําสั่งเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ 282/2554 ลงวันที่ 18 มีนาคม
พ.ศ. 2554 เรื่อง แก้ไขคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
นครปากเกร็
นครปากเกร็ดด (เฉพาะราย)
- คําสั่งเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ 482/2553 ลงวันที่ 11 มิถุนายน
พ.ศ. 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพั
แผนพัฒฒนานาเทศบาลนครปากเกร็ด
- คําสั่งเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ 589/2554 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครปากเกร็ด

297-353
ก-ข
ค

ง

จ

ส่วนที่ 1
บทนํา
เทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ภายใต้ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยพิจารณา
กําหนดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุ่มที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จั ง หวั ด นนทบุ รี กรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด นนทบุ รี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด (พ.ศ.2553-2556) ปัญหา/ความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแผนพัฒนาที่แสดงให้เห็นทิศทางการ
พัฒนาของเทศบาลนครปากเกร็ดในช่วงเวลาสามปี และสามารถนํามาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อไป
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกว้าง ๆ ดังนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกแผน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน กลุ่มที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด (พ.ศ. 2553 2556) ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางและโครงการพัฒนาทั้งหมดที่จะดําเนินการในช่วง 3 ปี (พ.ศ.25562558) ที่ระบุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ระบุเป้าหมาย พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. เป็นเอกสารแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของเทศบาล
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

: เตรียมการจัดทําแผนและจัดเก็บข้อมูล โดยการประเมินผลการพัฒนาผ่านมา รวบรวม
ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกเทศบาลที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
: จัดการประชุมประชาคมเมือง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อร่วมพิจารณาปัญหา/ความต้องการในพื้นที่
จัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามความจําเป็นเร่งด่วน ทรัพยากร
งบประมาณที่มีอยู่ และแนวทางการบริหารงานของเทศบาล
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ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

: รวบรวมข้อมูลโครงการจากหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จัดทําร่างแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2556-2558) ซึ่งแสดงรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา และหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ
: เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ต่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเพื่อพิจารณาและนําเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตามลําดับ
: นําเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ทีค่ ณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
พิจารณาแล้วต่อผู้บริหารเทศบาลเพื่อพิจารณาและประกาศใช้ตามระเบียบฯ

ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จ ะช่วยให้ผู้บริหารเทศบาลมองเห็นภาพการ
พัฒนาในแต่ละปีได้อย่างชัดเจน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงแนวทางการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
ต่าง ๆของเทศบาล และการจัดสรรงบประมาณตามความจําเป็นเร่งด่วนและเพื่อตอบสนองปัญหา/ความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ และการตัดสินใจเพื่อให้การใช้ทรัพยากรและงบประมาณของเทศบาลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาล
นครปากเกร็ ด กับ หน่ว ยงานอื่น ๆ ที่เ ข้า มาดํา เนิน การในพื้ น ที่ ซึ่ งอาจมีแ นวทางการพั ฒ นาที่มีค วาม
เชื่อมโยง และส่งผลกระทบทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อลดปัญหาความซ้ําซ้อนของการ
ดําเนินการและช่วยให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ส่วนที่ 2
สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานทีส่ าํ คัญของเทศบาลนครปากเกร็ด
● สภาพทั่วไปของเทศบาลนครปากเกร็ด
1. ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลนครปากเกร็ด ตั้งอยู่ในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา ระยะทาง
ห่างจากจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 10 กิโลเมตร ทําเลที่ตั้งเป็นปริมณฑลติดกับกรุงเทพมหานคร

2. อาณาเขตและพื้นที่
อาณาเขตติดต่อ : ทิศเหนือ
ติดต่อ อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต้
ติดต่อ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อ เขตดอนเมืองและเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก
ติดต่อ แม่น้ําเจ้าพระยา (ตําบลบางตะไนย์ อําเภอปากเกร็ด)
พื้นที่ : เทศบาลนครปากเกร็ด มีพื้นทีป่ กครอง 36.04 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตําบล
34 หมู่บ้าน

3. ข้อมูลด้านทะเบียนราษฎร
ปัจจุบันในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด มีประชากรทั้งสิ้น 179,797 คน แยกเป็น เพศชาย จํานวน 83,717 คน
เพศหญิง จํานวน 95,909 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่เท่ากับ 4,984.07 คนต่อตารางกิโลเมตร
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555)

ตารางที่ 1 ข้อมูลจํานวนหมู่บ้าน จํานวนบ้าน และจํานวนครัวเรือน ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
ตําบล
ตําบลปากเกร็ด
ตําบลบางพูด
ตําบลบ้านใหม่
ตําบลบางตลาด
ตําบลคลองเกลือ
รวม

จํานวนหมู่บ้าน
5
9
6
10
4
34

( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555 )

จํานวนบ้าน
17,193
39,493
24,355
19,726
4,687
105,454

จํานวนครัวเรือน
9,211
18,721
7,860
11,207
2,404
49,403
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดแยกตามเพศ
ตําบล

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

ตําบลปากเกร็ด

17,025

19,546

36,571

ตําบลบางพูด

27,690

32,567

60,257

ตําบลบ้านใหม่

12,430

14,169

26,599

ตําบลบางตลาด

22,685

25,031

47,716

ตําบลคลองเกลือ

3,980

4,674

8,654

รวมทั้งสิ้น

83,810

95,987

179,797

( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555 )

ตารางที่ 3 ตารางแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดแยกตามกลุ่มอายุ
อายุ 1 – 6 ปี
อายุ 7 – 17 ปี
อายุ 18 ปีขึ้นไป
ตําบล

จํานวนรวม

(ก่อน-ปฐมวัย)

(ประถม-มัธยม)

(ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง)

ตําบลปากเกร็ด

2,262

5,050

29,259

36,571

ตําบลบางพูด

4,290

8,543

47,427

60,257

ตําบลบ้านใหม่

1,839

3,962

20,798

26,599

ตําบลบางตลาด

3,191

7,917

36,680

47,716

ตําบลคลองเกลือ

385

1,105

7,164

8,654

11,967

26,577

141,253

179,797

รวม
( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555 )
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงจํานวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดแยกตามเพศ
ตําบล

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

ตําบลปากเกร็ด

1,913

2,550

4,463

ตําบลบางพูด

2,916

3,667

6,583

ตําบลบ้านใหม่

1,326

1,597

2,923

ตําบลบางตลาด

2,927

3,662

6,589

ตําบลคลองเกลือ

650

836

1,486

9,732

12,312

22,044

รวม
( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555 )

4. ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ในปัจจุบันโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มมีชุมชนตั้งอยู่หนาแน่นโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา
มีคลองสาธารณะเชื่อมต่อในพื้นที่หลายสายและเป็นจุดระบายน้ําจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา แต่เนื่องจากสภาพ
พื้นที่ซึ่งเป็นที่ลุ่มและคลองสาธารณะที่ตื้นเขินและถูกรุกล้ําบางจุด ทําให้ประสบกับปัญหาน้ําท่วมและน้ําท่วมขังเป็น
ประจําทุกปีในช่วงฤดูฝนและฤดูน้ําหลาก
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดมีคลองสายหลักที่ระบายน้ําจากฝั่งตะวันออกลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา จํานวน
17 สาย ได้แก่
1. คลองบ้านใหม่
3. คลองทองหลาง
5. คลองวัดช่องลม
7. คลองบางพัง
9. คลองบางตลาด
11. คลองส้ม
13. คลองบ้านช่อง
15. คลองวัดหงษ์
17. ลํารางมติชน

2. คลองบ้านเก่า
4. คลองตาบุญ
6. คลองกลางเกร็ด
8. คลองบางพูด
10.คลองบางตลาดน้อย
12. คลองปากด่าน
14. คลองยายพ่วง
16. คลองอ้อมเกาะ
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คลองที่ไหลในแนวทิศเหนือใต้ ระบายน้ําลงคลองสายหลัก จํานวน 14 สาย ได้แก่
- คลองทีร่ ะบายน้ําลงคลองบางพูด ได้แก่ คลองเกลือ คลองตาล คลองสามง่าม
- คลองที่ระบายน้ําลงคลองบางตลาด ได้แก่ คลองหนองตาเกิ้น คลองดงตาล คลองแวะ คลองขี้เหล็ก
คลองหัวสิงห์ (คลองหนองใหญ่)
- คลองที่ระบายน้ําลงคลองบ้านใหม่ ได้แก่ คลองตรง คลองบ้านใหม่ คลองควาย
- คลองที่ระบายน้ําลงคลองบางพังและคลองบางพูด ได้แก่ คลองโพธิ์
- คลองที่ระบายน้ําลงคลองบางตลาดและคลองบ้านเก่า ได้แก่ คลองส่วย คลองหนองเต่าดํา

(ทีม่ า : www.pakkretcity.go.th)
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5. ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดจัดได้ว่าเป็นบริเวณที่มีความชุ่มชื้น มีฝนตกตามฤดูกาล
แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มดังกล่าวข้างต้นจึงมักจะเกิดอุทกภัยอยู่เสมอ ในฤดูแล้งสภาพของพื้นที่ไม่แห้งแล้ง
เพราะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ยืนต้น ทําให้สามารถเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี อยู่ในระหว่าง
25 –35 องศาเซลเซียส

6. ข้อมูลการคมนาคม
การคมนาคมในเขตเทศบาลมีการคมนาคมขนส่งที่สําคัญใน 2 เส้นทาง ซึ่งได้แก่ การขนส่งทางบก
และการขนส่งทางน้ํา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
6.1 การขนส่งทางบก ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดมีถนนสายหลักซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดังนี้
- ถนนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ได้แก่ ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนติวานนท์
- ถนนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ได้แก่ ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
- ถนนซึ่งอยูใ่ นความรับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ด ได้แก่ ถนนศรีสมาน
ส่วนถนนสายรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ได้แก่ ถนนภูมิเวท ถนนสุขาประชาสรรค์ 1
ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ถนนสุขาประชาสรรค์ 3 และถนนซอยที่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์
6.2 การขนส่งทางน้ํา
การขนส่ง ทางน้ํา มี แ ม่ น้ํา เจ้า พระยาเป็น แม่น้ํา สายหลัก มีท่ า เที ยบเรือ โดยสารสาธารณะบริก าร
รับ – ส่ง ผู้โ ดยสารข้ามฟากไปฝั่ง ตําบลบางตะไนย์ และมีเรือรับ จ้า งท่อ งเที่ยว 2 แห่ง ได้แก่ ท่าเทียบเรือหัวถนน
ปากเกร็ด และท่าเทียบเรือซอยคานเรือ
นอกจากนี้ยังมีท่าเทียบเรือของวัดซึ่งบริการโดยสารข้ามฟากไปเกาะเกร็ด อีก 2 แห่ง ได้แก่ ท่าเทียบเรือ
วัดสนามเหนือ และท่าเทียบเรือวัดกลางเกร็ด

7. ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ
7.1 ข้อมูลการธนาคาร ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดมีธนาคารทั้งหมด 12 ธนาคาร และมี
สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 ที่ให้บริการด้านการเงินแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด โดยได้รับ
การยกฐานะเมื่อปี 2549 จากกองทุนชุมชนเมืองปากเกร็ดร่วมใจ 2 เป็นสถาบันการเงินชุมชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่เลขที่ 131/88 หมู่ที่ 2 ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนธนาคารและสาขาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
จํานวนสาขา
ที่
ชื่อธนาคาร
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ธนาคารออมสิน
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
ธนาคารอิสลาม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
ธนาคารทหารไทย จํากัด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารทิสโก้
ธนาคารธนชาติ
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

3
6
1
7
6
4
5
4
3
1
4
1

7.2 พาณิชยกรรม ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดมีสถานประกอบการและธุรกิจที่สําคัญ ได้แก่
- ตลาดสด
จํานวน
5 แห่ง
- ห้างสรรพสินค้า
จํานวน
2 แห่ง
- ร้านค้าขายสินค้าส่งขนาดใหญ่
จํานวน
1 แห่ง
- ร้านจําหน่ายอาหาร (ตามทะเบียน)
จํานวน
1,670 แห่ง
- แผงลอย (ตามทะเบียน)
จํานวน
247 แห่ง
- ร้านสะสมอาหาร (ตามทะเบียน)
จํานวน
1,110 แห่ง
- ร้านค้า (ซุปเปอร์มาเก็ต)
จํานวน
88 แห่ง
- โรงแรม
จํานวน
8 แห่ง
- โรงมหรสพ แบ่งเป็น
- สถานประกอบการมหรสพขนาดใหญ่
จํานวน
3 แห่ง
- โรงภาพยนตร์
จํานวน
10 โรง
- สถานที่แสดงสินค้าขนาดใหญ่
จํานวน
2 แห่ง
- สถานธนานุบาลเทศบาลนครปากเกร็ด
จํานวน
1 แห่ง
- โรงรับจํานํา
จํานวน
4 แห่ง
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7.3 การเกษตรกรรม
ปัจจุบัน มีการทําสวนผลไม้อยู่เฉพาะบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยา ช่วงถนนสุขาประชาสรรค์ 2 และกลุ่ม
เกษตรกรที่เพาะพันธุ์ ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อจําหน่าย ได้แก่ กุหลาบ เยอบิร่า เบญจมาศ เฟื่องฟ้า มะลิ หน้าวัว
เข็ม โกศล และว่านชนิดต่างๆ ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนปลูกต้นทิวลิปในเขตตําบลบางตลาด สําหรับเกษตรกรที่ทํานา
ข้าวในเขตเทศบาลมีเพียง 2 รายเท่านั้น
7.4 การอุตสาหกรรม
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท ได้แก่ โรงงานทอผ้า โรงงาน
ตัดเย็บเสื้อผ้า โรงงานผลิตอุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานไม้อัดและไม้แปรรูป โรงงานกระดาษ โรงเชื่อม/
กลึงโลหะ โรงงานซ่อม/ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โรงงานผลิตอาหาร และ โรงสีข้าว เป็นต้น
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 223 แห่ง แบ่งตามขนาดโรงงานได้ ดังนี้
- โรงงานขนาดเล็ก
จํานวน 185 แห่ง
- โรงงานขนาดกลาง จํานวน 31 แห่ง
- โรงงานขนาดใหญ่
จํานวน 7 แห่ง
7.5 การปศุสัตว์ มีการเลี้ยงโคนม โคเนื้อ ในเขตตําบลบางตลาด
7.6 การประมง มีการเลี้ยงปลา แต่เป็นจํานวนน้อย ส่วนใหญ่จะเลี้ยงปลาในร่องสวน ปลาที่
นิยมเพาะเลี้ยงกัน ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลาสวาย ส่วนกุ้งนั้นมีการเลี้ยงกันน้อยมาก
7.7 สถานที่ท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดมีสถานที่สําคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
อยู่หลายแห่ง ได้แก่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี วัดชลประทานรังสฤษฎ์ วัดกู้ วัดกลางเกร็ด วัดเกาะพญาเจ่ง
วัดศรีรัตนาราม (วัดบางพัง ) แหล่งเครื่องปั้นดินเผาแบบรามัญ ในพื้นที่ตํา บลปากเกร็ด และแหล่ง เรียนรู้ภ ายใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เช่น ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ และอุทยานการศึกษา
รั ช มั ง คลาภิ เ ษก เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง เป็ น เส้ น ทางผ่ า นไปสู่ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วใกล้ เ คี ย ง ได้ แ ก่ เกาะเกร็ ด
วัดปรมัยยิกาวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเกร็ด
7.8 กลุ่มอาชีพและผู้ผลิตสินค้า OTOP
เทศบาลนครปากเกร็ดได้สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกัน
เพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพในชุมชน และให้การสนับสนุนอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของ
แต่ละกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันได้มีการอบรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพในชุมชนไปแล้ว จํานวน 22 กลุ่ม
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ตารางที่ 6 กลุ่มอาชีพในชุมชนต่าง ๆในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดที่ได้รับการอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่

กลุ่มอาชีพ

ผลิตภัณฑ์

1

กลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 1

2

กลุ่มอาชีพแม่บ้านเมตตาธรรม(ปากเกร็ดร่วมใจ 1)

4

กลุ่มอาชีพแม่บ้านสิ่งประดิษฐ์จากดอกไม้ผ้าใยบัว
(ปากเกร็ดร่วมใจ 5)
กลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนหมู่บ้านการเคหะนนทบุรี

5

กลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนหมู่บ้านเสริมสุขนคร

ผลิตภัณฑ์จากใยบวบหอมแห้ง

6

กลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนหมู่บ้านลานทอง

น้ํายาล้างจาน น้ํายาปรับผ้านุ่ม ขนมจีบ ซาลาเปา

7

กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ม.ราชพฤกษ์

ขนมจีบ ซาลาเปา ขนมกระทงทอง

8

กลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนบางพูดสามัคคี 8

ขนมจีบ ซาลาเปา

9

กลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนบางพูดสามัคคี 9

ขนมช่อม่วง ขนมกุ๋ยช่าย

10

กลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนบางตลาดพัฒนา 1

ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง ขนมลูกชุบ เต้าหู้นมสด

11

กลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนบางตลาดพัฒนา 3

ขนมจีบ ซาลาเปา ขนมกระทงทอง

12

กลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนหมู่บ้านประชาชื่น

ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง ขนมถั่วแปบ บัวลอยน้ําขิง

13

กลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3

ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง เครื่องประดับ

14

กลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 2

น้ํายาล้างจาน น้ํายาปรับผ้านุ่ม

15

กลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 4

น้ํายาล้างจาน น้ํายาปรับผ้านุ่ม สบู่สมุนไพร

16

กลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 5

ผลิตภัณฑ์จากสิ่งของรีไซเคิล

17

กลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 7

พวงหรีด

18

กลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 1

น้ํายาล้างจาน น้ํายาปรับผ้านุ่ม

19

กลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 10

วัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์หมวกจากกล่องนม

20

กลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 8

การร้อยมาลัยดอกไม้สดชาววัง

21

กลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนบางพูดสามัคคี 4

น้ํายาล้างจาน น้ํายาสระผม น้ํายาปรับผ้านุ่ม

22

กลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 5

ขนมปั้นสิบ ขนมกระหรี่พัฟ

3

น้ํายาล้างจาน น้ํายาปรับผ้านุ่ม
น้ํายาล้างจาน น้ํายาปรับผ้านุ่ม พวงหรีด ข้าวเกรียบ
ปากหม้อ
สิ่งประดิษฐ์จากดอกไม้ผ้าใยบัว
น้ํายาล้างจาน น้ํายาปรับผ้านุ่ม
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ในส่วนของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ เทศบาลได้
ให้การสนับสนุนโดยการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์เทศบาล จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ จัดการ
อบรมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่จําหน่ายสินค้าในโอกาสที่
เทศบาลจัดงานประเพณีหรือกิจกรรมต่าง ๆ

8. ข้อมูลด้านการศึกษา
การศึกษาระดับปฐมวัย เทศบาลนครปากเกร็ดมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ จํานวน 11 แห่ง ดังนี้
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลนครปากเกร็ดที่จัดตั้งเอง จํานวน 2 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด 1 (บางพัง )
มีนักเรียนจํานวน 60
คน มีครูผู้ดูแลจํานวน
3
คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด 2 (ประชาสงเคราะห์)
มีนักเรียนจํานวน 105 คน มีครูผู้ดูแลจํานวน
5
คน
• ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ที่ ไ ด้ รั บ ถ่ า ยโอนจากสั ง กัด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการประถมศึ กษา
แห่งชาติ จํานวน 9 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด (โรงเรียนวัดบ่อ)
มีนักเรียนจํานวน
83 คน มีครูผู้ดูแลเด็กจํานวน 4
คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด (โรงเรียนวัดกู)้
มีนักเรียนจํานวน
30 คน มีครูผู้ดูแลเด็กจํานวน 2
คน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95)
มีนักเรียนจํานวน
72 คน มีครูผู้ดูแลเด็กจํานวน 4
คน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด (โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย)
มีนักเรียนจํานวน
62 คน มีครูผู้ดูแลเด็กจํานวน 3
คน
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด (โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ 116)
มีนักเรียนจํานวน
68 คน มีครูผู้ดูแลเด็กจํานวน 4
คน
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด (โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร)
มีนกั เรียนจํานวน
112 คน มีครูผู้ดูแลเด็กจํานวน 6
คน
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด (โรงเรียนวัดบางพูดใน)
มีนักเรียนจํานวน
35 คน มีครูผู้ดูแลเด็กจํานวน 2
คน
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด (โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์)
มีนักเรียนจํานวน
67 คน มีครูผู้ดูแลเด็กจํานวน 4
คน
9. ศูนย์เด็กเล็กวัดสลักเหนือ
มีนักเรียนจํานวน
56 คน มีครูผู้ดูแลเด็กจํานวน 4
คน
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การศึก ษาขั้น พื ้น ฐาน ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด มีส ถานศึก ษาในสัง กัด เทศบาลนคร
ปากเกร็ดและสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
• โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เทศบาลนครปากเกร็ดรับถ่ายโอน
1. โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
มีนักเรียนจํานวน 1,136 คน มีครูจํานวน
53
2. โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116
มีนักเรียนจํานวน 613 คน มีครูจํานวน
33
3. โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)
มีนักเรียนจํานวน 262 คน มีครูจํานวน
14

จํานวน 3 โรงเรียน ได้แก่
คน
คน
คน

• โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 4 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
3. โรงเรียนปากเกร็ด
4. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
• โรงเรียนประถมศึกษาที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดสลักเหนือ
• โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของเอกชน สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน 22 แห่ง
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9. ข้อมูลด้านศาสนา ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดมีวัด/สถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ ดังนี้
• วัดทางพุทธศาสนา จํานวน 16 แห่ง ได้แก่
1. วัดสนามเหนือ
3. วัดเกาะพญาเจ่ง
5. วัดบางพูดใน
7. วัดบ่อ
9. วัดกลางเกร็ด
11. วัดชลประทานรังสฤษฎ์
13. วัดศรีรัตนาราม (บางพัง)
15. วัดหงษ์ทอง

2. วัดโพธิ์บ้านอ้อย
4. วัดกู้
6. วัดบางพูดนอก
8. วัดผาสุกมณีจักร
10. วัดโพธิ์ทองบน
12. วัดเรืองเวชมงคล
14. วัดช่องลม
16. วัดสลักเหนือ
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• ศาสนสถานทางคริสต์ศาสนา ได้แก่
- วัดพระแม่มหาการุณย์ (คาทอลิก) ตําบลบ้านใหม่
- คริสตจักรปากเกร็ด (โปแตสแตนท์) ตําบลปากเกร็ด
- ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (มอรมอน) ตําบลบางพูด
• มัสยิดอิสลาม 1 แห่ง บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม
นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้า 4 แห่ง บริเวณตําบลปากเกร็ดและตําบลบ้านใหม่

10. ข้อมูลด้านการสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดมี สถานบริการด้านการสาธารณสุข ดังนี้
- โรงพยาบาลของรัฐ
จํานวน 2 แห่ง
- โรงพยาบาลเอกชน
จํานวน 2 แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
จํานวน 4 แห่ง
- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครปากเกร็ด จํานวน 2 แห่ง

11. วัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญ
• ประเพณีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ
เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อ กันมาของชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายมอญ ที่อ าศัยอยู่ริมฝั่ง แม่น้ํา
เจ้าพระยาในอําเภอปากเกร็ด โดยจัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี ณ บริเวณท่าน้ําปากเกร็ด (หัวถนนแจ้งวัฒนะ)
โดยการร่วมทําบุญใส่บ าตรพระภิกษุสงฆ์ ที่ล่องเรือ มารับบิณฑบาตริม น้ํา มีการประกวดเรือ พระรับ บิณฑบาต
ซึ่งตกแต่งอย่างสวยงามจากวัดในเขตอําเภอปากเกร็ด
• ประเพณีลอยกระทง
เนื่องจากเทศบาลนครปากเกร็ดมีพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจํานวน
มาก จึงได้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ที่เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสาย
มอญ ในการแสดงความเคารพสั ก การะต่ อ พระแม่ ค งคา ความตระหนั ก ในความสํ า คั ญ ของทรั พ ยากรน้ํ า
โดยเทศบาลได้ จั ดงานประเพณี ล อยกระทงเป็ น ประจํ า ทุ ก ปี ในส่ ว นของสถานที่ ใ นการจั ด งานได้ พิจ ารณาจาก
ความเหมาะสมของพื้ น ที่ ใ นแต่ ล ะปี ได้ แ ก่ บริ เ วณท่ า น้ํ า ปากเกร็ ด (หั วถนนแจ้ ง วั ฒ นะ)
บริ เ วณวั ด สํ า คั ญ
ริมแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณสระน้ําในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เป็นต้น
• ประเพณีสงกรานต์
เทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ โดยผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวไทย
เชื้อสายมอญที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่ปากเกร็ด โดยเน้นการนําเสนอประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐานของ
ชาวรามัญ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการละเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีมาแต่ดั้งเดิม เป็นงานประเพณี
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สงกรานต์ไทย-มอญนครปากเกร็ด โดยใช้สถานที่จัดงานตามความเหมาะสมของกิจกรรมในแต่ละปี เช่น บริเวณถนนภูมิเวท
(ถนนสายวัฒนธรรมของนครปากเกร็ด) หรือ บริเวณท่าน้ําปากเกร็ด (หัวถนนแจ้งวัฒนะ)
• ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ในช่ วงก่อนเทศกาลเข้ าพรรษา เทศบาลนครปากเกร็ ดได้จัดให้มี การแห่ เที ยนพรรษาเพื่ อนํ าไปถวาย
ให้แก่วัดในเขตอําเภอปากเกร็ด จํานวน 40 วัด โดยจัดพิธีปฐมฤกษ์หล่อเทียนพรรษา และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป
ร่วมหล่อเทียนและทําบุญเป็นเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ในวันสุดท้ายจัดมหรสพสมโภชเทียนพรรษาและมอบให้ชุมชน
ต่างๆ ร่วมกับสถานศึกษานําเทียนพรรษาไปถวายวัด โดยมีประชาชนในชุมชนร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างสวยงามและ
สนุกสนาน
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● ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครปากเกร็ด
1. ข้อมูลด้านโครงสร้างทางการเมืองและการบริหารของเทศบาลนครปากเกร็ด
1.1 โครงสร้างทางการเมือง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ.2552 กําหนดให้องค์การเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนในพื้นที่ ในทางการเมืองเทศบาลนครปากเกร็ด จึงประกอบด้วยฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี 1 คน
และรองนายกเทศมนตรี จํานวนไม่เกิน 4 คน ฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 24 คน
ในส่วนของพนักงานเทศบาลซึ่งเป็นฝ่ายข้าราชการประจํามี “ปลัดเทศบาล” เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ทําหน้าที่ในการบริหารงานภายในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากรัฐบาลและฝ่ายบริหารของเทศบาล และควบคุมดูแล
ให้การดําเนินกิจการของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
1.2 โครงสร้างการบริหารงาน ของเทศบาลนครปากเกร็ด ประกอบด้วย ส่วนราชการ
จํานวน 2 สํานัก 5 กอง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีอัตรากําลังและจํานวนพนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และ
พนักงานครูเทศบาล ดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงอัตรากําลังพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และ พนักงานครูเทศบาล
จํานวนพนักงานเทศบาลแยกตามระดับ

ลูกจ้าง

สํานัก/กอง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

รวม

ประจํา

พนักงาน
จ้าง

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการคลัง
สํานักการช่าง
กองการสาธารณสุขและ
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
รวม

3
2
1
6

2
2
3
4
2
2
15

4
9
3
4
2
8
3
33

7
1
4
1
2
2
4
1
22

6
9
5
5
5
1
3
34

19
3
10
4
2
3
2
43

6
7
8
6
4
1
1
1
34

4
1
1
6
2
1
15

2
1
1
4

53
35
36
30
19
18
13
2
206

10
6
16
31
1
1
65

110
82
158
375
15
53
11
839

จํานวนพนักงานครูเทศบาลแยกตามวิทยฐานะ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

รวม
173
123
210
436
35
72
24
2
1,075

พนักงานจ้าง

รวม

ครูผู้ช่วย

คศ. 1

คศ. 2

คศ. 3

รวม

วัดบ่อ (นันทวิทยา)

7

5

15

14

41

19

60

ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116

12

1

3

9

25

12

37

วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)

7
26

6

3
21

1
24

11

4

15

77

35

112

รวม

ปลัดเทศบาล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายแผนงานและ
-งานธุรการ
งบประมาณ
-งานเลขานุการผู้บริหาร -งานธุรการ
และสภาเทศบาล
-งานวิเคราะห์นโยบาย
ฝ่ายอํานวยการ
และแผน
-งานการเจ้าหน้าที่
-งานวิจัยและประเมินผล
-งานพัฒนาบุคลากร
-งานจัดทํางบประมาณ
-งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายบริการและเผยแพร่
-งานควบคุมเทศพาณิชย์ วิชาการ
ฝ่ายทะเบียนและบัตร
-งานบริการข้อมูลข่าวสาร
-งานทะเบียนราษฎร
ทางท้องถิ่น
-งานบัตรประจําตัว
-งานบริการและเผยแพร่
ประชาชน
วิชาการ
ฝ่ายป้องกันและรักษาความ ฝ่ายนิติการ
สงบ
-งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
-งานป้องกันและบรรเทาสา -งานนิติกรรมสัญญา
ธารณภัย
-งานตราเทศบัญญัติที่
-งานรักษาความสงบ
ไม่ใช่งบประมาณรายจ่าย
-งานดูแลตลาด
ประจําปี

หมายเหตุ : ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554

สํานักการคลัง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-งานธุรการ
ส่วนบริหารการคลัง
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
-งานพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายการเงินและบัญชี
-งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายสถิติและระเบียบการคลัง
-งานสถิติและระเบียบการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้
ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย์
-งานผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย์
ฝ่ายพัฒนารายได้และเร่งรัด
รายได้
-งานพัฒนารายได้
-งานเร่งรัดรายได้
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
-งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
-งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

สํานักการช่าง

กองการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-งานธุรการ
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
-งานวิศวกรรม
-งานสถาปัตยกรรมและจัดทําแบบ
ฝ่ายวิศวกรรม
-งานประมาณราคา
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ฝ่ายควบคุมอาคาร
-งานขออนุญาตก่อสร้างและ
ควบคุมอาคาร
-งานควบคุมผังเมืองและข้อมูล
สารสนเทศ
-งานสํารวจและระวังแนวเขต
ส่วนการโยธา
-งานบูรณะสาธารณูปโภค
-งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
-งานศูนย์เครื่องจักรกล
-งานวิศวกรรมจราจร
-งานสวนสาธารณะ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
-งานดูแลรักษาท่อระบายน้ํา
-งานเครื่องจักรกลและซ่อมบํารุง
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา
-งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
-งานธุรการ
-งานวางแผนสาธารณสุข
-งานพัฒนาคุณภาพบริการและ
ฝึกอบรม
-งานฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-งานรักษาความสะอาด
-งานลดคัดแยกขยะและบริการสิ่งปฏิกูล
-งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย
-งานคุ้มครองผู้บริโภค
-งานสุขาภิบาลชุมชนเมืองและควบคุม
เหตุรําคาญ
-งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
-งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1
-งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2
-งานทันตสาธารณสุข
-งานสัตวแพทย์
-งานส่งเสริมสุขภาพ
-งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
-งานส่งเสริมสุขภาพจิตและผู้สูงอายุ
-งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
-งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

กองการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษา
-งานการเจ้าหน้าที่
-งานวางแผนบุคคลและ
ทะเบียนประวัติ
-งานโรงเรียน
-งานการศึกษาปฐมวัย
-งานส่งเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร
-งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา
-งานกิจการนักเรียน
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
-งานการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนและตามอัธยาศัย
-งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์
และเครือข่ายทางการศึกษา
-งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
-งานกีฬาและนันทนาการ
-งานส่งเสริมศาสนาประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-งานธุรการ
-งานงบประมาณ
-งานแผนงานและโครงการ
-งานระบบสารสนเทศ
-หน่วยศึกษานิเทศก์
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2. ข้อมูลสถานการณ์คลังของเทศบาลนครปากเกร็ด
เทศบาลนครปากเกร็ดมีรายได้มาจากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบํารุงท้องที่
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต และรายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล นอกจากนั้นเทศบาลนครปากเกร็ดยังได้รับ
การจัดสรรภาษีบางประเภทจากส่วนกลางซึ่งถือเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของเทศบาล รวมทั้งเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาเมือง
ในด้า นต่าง ๆ ซึ่ง ในตารางที่ 7 ได้แสดงข้อมูลด้านการคลัง ของเทศบาลนครปากเกร็ด ในช่วงปีงบประมาณ
2552- 2554 แบ่งเป็นหมวดรายรับและหมวดรายจ่าย ดังนี้
ตารางที่ 8 แสดงงบประมาณหมวดรายรับและหมวดรายจ่ายของเทศบาลนครปากเกร็ด ในปีงบประมาณ 2552 – 2554
หมวดรายรับ
ปี 2553
(รายรับจริง)
674,240,279.92

ปี 2554
(รายรับจริง)
818,547,998.26

ปี 2555
(ประมาณการรายรับ)
677,900,000.00

33,695,948.43

32,513,805.90

27,816,000.00

-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

5,929,495.87

4,922,675.00

3,747,400.00

-หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และเทศพาณิชย์

2,255,914.90

2,363,826.84

3,100,000.00

-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

9,033,348.41

27,095,072.50

2,850,000.00

-หมวดรายได้จากทุน

-

หมวดรายรับ
-หมวดภาษีอากร
-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

-หมวดเงินอุดหนุน
รวมรายรับทั้งสิ้น

-

1,000.00

103,738.249.00

184,625,474.00

250,000,000.00

828,893,236.53

1,070,068,852.50

965,414,400.00

หมวดรายจ่าย
ปี 2553
(รายจ่ายจริง)

หมวดรายจ่าย

ปี 2554
(รายจ่ายจริง)

ปี 2555
(ประมาณการรายจ่าย)

-รายจ่ายงบกลาง

28,726,334.02

25,677,929.89

34,448,230.00

-รายจ่ายประจํา

424,239,864.27

507,945,989.82

591,079,970.00

44,968,677.50

31,861,956.00

36,086,500.00

148,497,187.86

211,156,186.28

303,792,000.00

646,432,063.65

776,642,061.99

965,406,700.00

-เงินอุดหนุน
-รายจ่ายเพื่อการลงทุน
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
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3. ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ปัจจุบันได้มีการแบ่งเขตชุมชนในพื้นที่เป็น 63 ชุมชน ดังนี้
ตารางที่ 9 แสดงรายชื่อชุมชนในแต่ละตําบล
ตําบลปากเกร็ด
ตําบลบางตลาด
ปากเกร็ดร่วมใจ 1
บางตลาดพัฒนา 1
ปากเกร็ดร่วมใจ 2
บางตลาดพัฒนา 2
ปากเกร็ดร่วมใจ 3
บางตลาดพัฒนา 3
ปากเกร็ดร่วมใจ 4
บางตลาดพัฒนา 4
ปากเกร็ดร่วมใจ 5
บางตลาดพัฒนา 5
ปากเกร็ดร่วมใจ 6
บางตลาดพัฒนา 6
ปากเกร็ดร่วมใจ 7
บางตลาดพัฒนา 7
ปากเกร็ดร่วมใจ 8
บางตลาดพัฒนา 8
ปากเกร็ดร่วมใจ 9
บางตลาดพัฒนา 9
ปากเกร็ดร่วมใจ 10
บางตลาดพัฒนา 10
สายลม
บางตลาดพัฒนา 11
การเคหะ
นิชดาธานี
สี่ไชยทอง
พบสุข
สรานนท์
กฤษดานคร
สวัสดิการ กทม.
ประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3
ประชาชื่น
รวม 14 ชุมชน
รวม 17 ชุมชน

ตําบลบางพูด
บางพูดสามัคคี 1
บางพูดสามัคคี 2
บางพูดสามัคคี 3
บางพูดสามัคคี 4
บางพูดสามัคคี 5
บางพูดสามัคคี 6
บางพูดสามัคคี 7
บางพูดสามัคคี 8
บางพูดสามัคคี 9
บางพูดสามัคคี 10
บางพูดสามัคคี 11
บางพูดสามัคคี 12
เสริมสุขนคร
ลานทอง
ปากเกร็ดวิลเลจ
ไทยสมุทร
สหกรณ์ 3
รวม 17 ชุมชน

ตําบลบ้านใหม่
บ้านใหม่สมานฉันท์ 1
บ้านใหม่สมานฉันท์ 2
บ้านใหม่สมานฉันท์ 3
บ้านใหม่สมานฉันท์ 4
บ้านใหม่สมานฉันท์ 5
บ้านใหม่สมานฉันท์ 6
บ้านใหม่สมานฉันท์ 7
บ้านใหม่สมานฉันท์ 8
ดวงแก้ว
มิตรประชา

ตําบลคลองเกลือ
คลองเกลือเอื้ออารี
คลองเกลือเอื้ออารี
คลองเกลือเอื้ออารี
คลองเกลือเอื้ออารี
คลองเกลือเอื้ออารี

รวม 10 ชุมชน

รวม 5 ชุมชน

นอกจากนี้ มีชุมชนที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างสองตําบล จํานวน 7 ชุมชน ได้แก่
- ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 7
(ตําบลปากเกร็ดและตําบลบางพูด)
- ชุมชนสี่ไชยทอง
(ตําบลปากเกร็ดและตําบลบางตลาด)
- ชุมชนสรานนท์
(ตําบลปากเกร็ดและตําบลบางพูด)
- ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 7 (ตําบลบ้านใหม่และตําบลบางพูด)
- ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 8 (ตําบลบ้านใหม่และตําบลบางพูด)
- ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 1 (ตําบลคลองเกลือและตําบลบ้านใหม่)
- ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 4 (ตําบลคลองเกลือและตําบลบางพูด)

1
2
3
4
5
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4. ข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลนครปากเกร็ดได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเทศบาล โดย
ผ่านทางสมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน
4.1 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง
- จํานวนประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา
50,193 คน คิดเป็นร้อยละ 45.47 ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รายละเอียดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล

จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ

เขต 1

28,198

12,733

45.16

เขต 2

27,576

11,669

42.32

เขต 3

34,024

11,162

32.81

เขต 4

28,761

13,310

46.28

รวมทุกเขต

118559

48874

41.22

(ข้อมูลจากการเลือกตัง้ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลครั้งทีผ่ ่านมา)

- จํานวนประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนครั้งที่ผ่านมา (เฉพาะชุมชนที่มี
ผู้สมัครรับเลือกตั้งมากกว่า 1 คน) จํานวน 21,503 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

5. ข้อมูลด้านพัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
5.1 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครปากเกร็ดมีผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 71 คน และมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 761 คน โดยมี
เครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
- รถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์
- รถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ
- รถยนต์ดับเพลิงโฟมและเคมี
- รถยนต์กู้ภัย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
1
1
1

คัน
คัน
คัน
คัน
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- รถยนต์บรรทุกน้ํา ขนาดความจุ 5,000 ลิตร
- รถยนต์บรรทุกน้ํา ขนาดความจุ 6,000 ลิตร
- รถยนต์บรรทุกน้ํา ขนาดความจุ 10,000 ลิตร
- รถยนต์ตรวจการณ์
- รถยนต์บรรทุก ขนาดความจุ 2 ลบ.ม.
- เรือยนต์ดับเพลิงขนาดกลาง
- เรือตรวจการณ์
- เครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดหาบหาม
- เครื่องสูบน้ํา (ท่อพญานาค)
- รถยนต์บรรทุกน้ํา ขนาดความจุ 5,000 ลิตร
- เครื่องสูบน้ํา คูโบต้า

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
4
5
6
1
1
1
4
22
2
3

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
ลํา
ลํา
เครื่อง
เครื่อง
คัน
เครื่อง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

55
2
5
2
1
4
3
3
20
20
1
12
1
64
4
20
1

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
เครื่อง
ลํา
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

5.2 ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- รถยนต์บรรทุกจัดเก็บขยะมูลฝอย
- รถสุขาเคลื่อนที่
- รถยนต์ขนถ่ายขยะมูลฝอย
- รถขุดตักหน้าขุดตักหลัง
- รถแมคโคร (ตีนตะขาบ)
- รถยนต์บรรทุกน้ําอเนกประสงค์
- รถยนต์กวาดดูดฝุ่น
- รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล
- รถเข็นบรรทุกถังขยะชนิด 2 ล้อ
- เครื่องกวาดถนนแบบรถเข็นชนิด 40 ลิตร
- เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ
- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งชนิดสะพายหลัง
- เครื่องพ่นน้ํายาเคมีชนิดละอองฝอยขนาดใหญ่(ULV)
- เครื่องพ่นน้ํายาเคมีชนิดละอองฝอย
- เครื่องพ่นน้ํายาเคมีชนิดละอองฝอยสะพายหลัง
- เครื่องพ่นหมอกควัน
- เครื่องย่อยกิ่งไม้ติดตั้งเทรลเลอร์ลากจูง
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5.3 ด้านสาธารณูปโภคและไฟฟ้าสาธารณะ มีเครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุ อุปกรณ์ ดังนี้
- รถบรรทุกแบบเทท้าย
- รถดูดท่อ 10 ล้อ
- รถบรรทุกแบบเทท้าย 6 ล้อเล็ก
- รถเทเลอร์
- รถบดเดินตาม
- รถเกรดเดอร์
- รถตักหน้า – ขุดหลัง
- รถกระเช้าไฟฟ้า
- รถแทร็คเตอร์
- รถบรรทุกติดตั้งเครน
- รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่
- รถไดนาแม็ค
- รถแบ็คโฮเล็ก
- รถบรรทุกน้ํา
- รถดูดท่อ 6 ล้อ
- รถปิคอัพ
- รถเก็บขยะเล็ก
- รถบดไฮโดรลิค
- รถจิ๊ป
- รถแบ็คโฮ PC200
- รถฟาร์มแทร็คเตอร์
- รถตู้
- รถจักรยานยนต์
- เครื่องผสมคอนกรีต
- เครื่องเจาะคอนกรีต
- เครื่องตบดิน
- เครื่องปั่นไฟ
- เครื่องสูบน้ําชนิดหาบหาม
- เครื่องตัดหญ้า
- เครื่องย่อยพืชสด

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

6
10
5
2
1
1
3
2
1
2
2
1
1
5
2
13
3
1
1
1
1
1
15
1
2
1
1
4
10
5

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครือ่ ง
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- รถฟาร์มแทร็คเตอร์
- เครื่องสูบน้ํา 12”
- เครื่องสูบน้ํา 8”
- เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า 8”
- เครื่องผลักดันน้ํา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
4
11
9
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
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ส่วนที่ 3
ผลการพัฒนาของเทศบาลนครปากเกร็ดในระยะที่ผ่านมา
เทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) โดยมีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อให้มี
แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารเทศบาลมองเห็นภาพการพัฒนาในแต่ละปีได้อย่างชัดเจน และ
สามารถพิจารณาอย่างรอบคอบถึงแนวทางการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาต่าง ๆของเทศบาล และการ
จัดสรรงบประมาณตามความจําเป็นเร่งด่วน การแก้ไขปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้
ทรัพยากรและงบประมาณของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ด้าน ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว
6. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
ในการจัดสรรงบประมาณประจําปี 2555 ผู้บริหารเทศบาลนครปากเกร็ดได้นําโครงการที่
กําหนดเป้าหมายดําเนินการ ปี 2555 ตามแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) มาใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณาและได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สําหรับดําเนินการโครงการ จํานวน
243 โครงการ เป็นงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น 665,813,680 บาท (หกร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนแปดพันหก
ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยจําแนกตามที่มาของงบประมาณได้ ดังนี้
• โครงการที่ตั้งจ่ายจากรายได้ของเทศบาล จํานวน 198 โครงการ งบประมาณ 298,246,780 บาท
โดยมีการตั้งงบประมาณจากเงินสะสม เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการการดําเนินงานโครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ําบริเวณปากคลองบางพูด จํานวน 20,000,000 บาท
• โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน จํานวน 43 โครงการ
งบประมาณ 249,640,900 บาท
• โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 97,926,000 บาท
โดยในตารางที่ 10 จะแสดงรายละเอียดจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณในแต่ละแนว
ทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่มีเป้าหมายดําเนินการในปี 2555 ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2555-2557) เปรียบเทียบกับจํานวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยจําแนก
ที่มาของงบประมาณ จากเงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินสะสม

ตารางที่ 10 แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557)
เปรียบเทียบกับจํานวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงงบประมาณ (จําแนกที่มาของงบประมาณ)
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ บํารุงและรักษาศาสนา
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น

จํานวน
โครงการ
ที่ได้รับ
งบประมาณ

ร้อยละของ
จํานวน
โครงการ
ตามแผนฯ

จํานวน
งบประมาณ
ตามแผน
พัฒนาฯ

จํานวน
งบประมาณ
ที่ได้รับ
การจัดสรร

ร้อยละของ
งบประมาณ
โครงการ
ทั้งหมด

12
2
11
2

11
2
11
2

3.40
0.62
3.40
0.62

37,900,000
2,400,000
1,990,000
5,000,000

29,730,000
740,000
2,507,240
4,355,180

4.40
0.11
0.40
0.70

(อุดหนุนทั่วไปฯ)

(อุดหนุนทั่วไปฯ)

13,427,000
20,310,000

11,671,220
28,649,540

(อุดหนุนทั่วไปฯ)

(อุดหนุนทั่วไปฯ)

13
2

11
3

3.40
0.93

1.80
4.30

0

0

0.00

10,000,000

5,371,000

0.80

3

3

0.93

55,000,000

53,679,200

8.10

(อุดหนุนทั่วไปฯ)

(อุดหนุนทั่วไปฯ)

1.6 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปฯ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6

6

1.85

2,250,000

1,450,000

0.30

44
7
0

41
8
0

14.20
0.00

67,967,000
80,310,000

51,469,460
86,683,920
-

7.81
13.10
-

รวมโครงการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

51

49

14.20

148,277,000

138,153,380

20.91
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1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครปากเกร็ด

จํานวน
โครงการ
ปี 2554
ตามแผนฯ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 สร้างจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษา
สิ่งแวดล้อมให้สมดุล
2.2 พัฒนาคุณภาพน้ําที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการ

จํานวน
โครงการ
ปี 2554
ตามแผนฯ

จํานวน
โครงการ
ที่ได้รับ
งบประมาณ

ร้อยละของ
จํานวน
โครงการ
ตามแผนฯ

จํานวน
งบประมาณ
ตามแผน
พัฒนาฯ

จํานวน
งบประมาณ
ที่ได้รับ
การจัดสรร

ร้อยละของ
งบประมาณ
โครงการ
ทั้งหมด

4

4

1.23

640,000

640,000

0.10

1
0

0
2

0.00
0.62

10,000,000
0

255,720
10,244,280

0.04
1.60

(อุดหนุนทั่วไปฯ)

1

-

447,000,000

-

-

(เงินอุดหนุนกระทรวงทรัพยากรฯ)

2.6 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล

2
4
27
0

1
4
3
6

0.31
1.23
0.93
1.85

46,500,000
870,000
208,082,000
-

12,000,000
770,000
46,000,000
77,500,000

1.80
0.20
6.88
11.70

0

0

0.00

20,000,000
(เงินสะสม)

(อุดหนุนทั่วไปฯ)
20,000,000
(เงินสะสม)

3.00

5
0

1
3

0.31
0.93

5,733,000
0

3,700,000
1,365,000

0.50
0.20

20,000,000

(อุดหนุนทั่วไปฯ)
0

0.00

100,000
1,700,000

0.02
0.30

1

0

0.00

(เงินอุดหนุน อบจ.นนทบุร)ี

2.7 สร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อนและส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน

3
0

1
1

0.31
0.31

2,700,000
0

(อุดหนุนทั่วไปฯ)

2.8 ส่งเสริมสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม

7

7

2.16

6,100,000

5,350,000

0.80
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2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.4 สร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอย
2.5 พัฒนาระบบป้องกันน้ําท่วม

53
1
0
0
1

21
0
12
0
0

6.48
0.00
3.70
0.00
0.00

280,625,000
447,000,000
0
20,000,000
20,000,000

68,815,720
0
90,809,280
20,000,000
0

10.34
0.00
13.80
3.00
0.00

รวมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

55

33

10.19

767,625,000

179,625,000

27.14

จํานวน
โครงการ
ปี 2554
ตามแผนฯ

จํานวน
โครงการ
ที่ได้รับ
งบประมาณ

ร้อยละของ
จํานวน
โครงการ
ตามแผนฯ

จํานวน
งบประมาณ
ตามแผน
พัฒนาฯ

จํานวน
งบประมาณ
ที่ได้รับ
การจัดสรร

ร้อยละของ
งบประมาณ
โครงการ
ทั้งหมด

53
0

2
18

0.62
5.56

212,155,000
0

60,000,000
62,480,000

9.00
9.40

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
3. ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค
3.1 พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา เส้นทางคมนาคม

26

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปฯ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุน อบจ.นนทบุรี

(อุดหนุนทั่วไปฯ)

1

0

620,000

0

0.00

6,110,000

0.92

66,110,000
0
62,480,000
128,590,000

9.92
0.00
9.00
18.92

(เงินอุทิศ)

3.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.3 พัฒนาระบบการจราจร

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุทิศ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปฯ
รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค

10

3

0.93

12,910,000

63
1
0
64

5
0
18
23

1.54
0.00
5.56
7.10

225,065,000
620,000
0
225,685,000

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
4. ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
4.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ

จํานวน
โครงการ
ปี 2554
ตามแผนฯ

จํานวน
โครงการ
ที่ได้รับ
งบประมาณ

ร้อยละของ
จํานวน
โครงการ
ตามแผนฯ

จํานวน
งบประมาณ
ตามแผน
พัฒนาฯ

จํานวน
งบประมาณ
ที่ได้รับ
การจัดสรร

16
0

14
1

4.32
0.31

4,320,000
0

2,840,000
620,000

ร้อยละของ
งบประมาณ
โครงการ
ทั้งหมด
0.50
0.09

(อุดหนุนทั่วไปฯ)

4.2 พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุม
และทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม

14
0

11
1

3.40
0.31

4,601,500
0

2,480,000
620,000

0.37
0.09

(อุดหนุนทั่วไปฯ)

10

9

2.78

10,410,000

7,587,300

1.14

4.4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

4
2

5
0

1.54

2,264,000
97,926,000

3,360,000
0

0.50
0.00

97,926,000

14.72

27

4.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการออกกําลังกายและการแข่งขันกีฬา
เพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ

(อุดหนุนทั่วไปฯ)

0

2

0.62

0

(อุดหนุนเฉพาะกิจ)

4.5 สงเคราะห์ผู้ประสบภัยและความเดือดร้อนในชุมชน

10
0

8
2

2.47
0.62

11,300,000
0

8,900,000
5,400,000

1.34
0.81

(อุดหนุนทั่วไปฯ)

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

54
2
0

47
4
2

14.51
1.23
0.62

32,895,500
97,926,000
0

25,167,300
6,640,000
97,926,000

3.85
1.00
14.72

รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

56

53

16.36

130,821,500

129,733,300

19.57

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

5. ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน

จํานวน
โครงการ
ปี 2554
ตามแผนฯ

จํานวน
โครงการ
ที่ได้รับ
งบประมาณ

ร้อยละของ
จํานวน
โครงการ
ตามแผนฯ

จํานวน
งบประมาณ
ตามแผน
พัฒนาฯ

จํานวน
งบประมาณ
ที่ได้รับ
การจัดสรร

9
0

8
1

2.47
0.31

6,250,000
0

1,150,000
3,000,000

ร้อยละของ
งบประมาณ
โครงการ
ทั้งหมด
0.17
0.45

(อุดหนุนทั่วไปฯ)

5.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

6. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
6.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
6.2 เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน

6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
6.4 ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

4

1.23

4,100,000

4,300,000

0.65

13
0
13

12
1
13

3.70
0.31
4.01

10,350,000
0
10,350,000

5,450,000
3,000,000
8,450,000

0.82
0.45
1.27

5

5

1.54

24,310,000

19,410,000

2.90

16
0

14
0

4.32
0.00

10,468,000
20,000

9,313,200
27,700

1.40
0.00

(อุดหนุนทั่วไปฯ)

(อุดหนุนทั่วไปฯ)

4
4

4
2

1.23
0.62

9,000,000
1,400,000

8,400,000
1,110,000

1.30
0.17

29
0
29

25
0
25

7.72
0.00
7.72

45,178,000
20,000
45,198,000

38,233,200
27,700
38,260,900

5.77
0.00
5.77
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โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว

4

จํานวน
โครงการ
ที่ได้รับ
งบประมาณ

ร้อยละของ
จํานวน
โครงการ
ตามแผนฯ

จํานวน
งบประมาณ
ตามแผน
พัฒนาฯ

จํานวน
งบประมาณ
ที่ได้รับ
การจัดสรร

ร้อยละของ
งบประมาณ
โครงการ
ทั้งหมด

7. ด้านการบริหารและการบริการ
7.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน

35

29

8.95

101,525,700

23,536,100

3.50

7.2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล
7.3 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข่าวสาร

5
6

4
5

1.23
1.54

815,000
8,070,000

465,000
6,570,000

0.07
0.99

7.4 พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสําหรับบุคลากรทุกระดับ

10

9

2.78

11,270,000

12,430,000

1.87

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปฯ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม
รวมด้านการบริหารและการบริการ

56
0
0
56

47
0
0
47

14.51
0.00
0.00
14.51

121,680,700
0
0
121,680,700

43,001,100
0
0
43,001,100

6.42
0.00
0.00
6.42

รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณโดยเงินอุดหนุนทั่วไปฯ
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

312
9
0

198
43
2

62.65
10.80
0.62

783,761,200
178,256,000
0

298,246,780
249,640,900
97,926,000

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุน อบจ.นนทบุรี

1

0

0.00

20,000,000

0

รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม
รวมโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากกระทรวงทรัพยากรฯ
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุทิศ

0
1
1

0
0
0

0.00
0.00
0.00

20,000,000
447,000,000
620,000

20,000,000
0
0

44.93
37.35
14.72
0.00
3.00
0.00
0.00

324

243

74.07

1,449,637,200

665,813,680

100.00

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท

29

จํานวน
โครงการ
ปี 2554
ตามแผนฯ

30
ข้อมูลจากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นจํานวนโครงการตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้ง 7 ด้าน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานสําหรับโครงการพัฒนา จํานวน 243 โครงการ
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.07 ของจํานวนโครงการทั้งหมดของปี 2555 ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25552557) และแสดงจํานวนงบประมาณที่ ได้รั บการจัดสรรและค่ าร้อยละของงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกั บ
งบประมาณที่ จั ดสรรให้ โครงการทั้งหมด ซึ่งเทศบาลนครปากเกร็ ดได้ นํางบประมาณที่ ได้ รับการจั ดสรรไป
ดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการพัฒนา จํานวน 49 โครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 138,153380 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.91 ของงบประมาณโครงการพัฒนาทั้งหมด
โดยได้นําไปใช้ในการดําเนินงาน ดังนี้
ด้านการศึกษา ในปีงบประมาณ 2555 เทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด จํานวนทั้งสิ้น 27 โครงการ โดยจัดการอบรม/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของนักเรียน พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษา การจัดทําแบบเตรียมความ
พร้อม การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ปกครองการมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน รวมทั้งการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน อาหารเสริม (นม) และค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ในด้านอาคารสถานที่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการ ดังนี้
- ปรับปรุงสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาสงเคราะห์ โดยก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก
บริเวณหน้าศูนย์ฯ ทาสีภายนอกตัวอาคารและติดตั้งรางน้ําฝนเพิ่มเติม
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสําหรับห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนวัดกู้
- ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนวัดบ่อ
- ทาสีภายนอกอาคารเรียน อาคาร 2 และอาคาร 3 และติดตั้งระบบเครื่องเสียงอาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116
นอกจากการพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดแล้ว เทศบาลนครปากเกร็ดได้
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จํานวน 12 โรงเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 19,050,200 บาท และได้
ตั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นอกจากนี้เทศบาลนครปากเกร็ดยังได้ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานศึกษาให้แก่
เยาวชน โดยจัดการอบรมพัฒ นาทักษะด้านต่า ง ๆ ให้แก่เ ยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน จัด กิจกรรม
ประกวดกลองยาว ดนตรีไทย ดนตรีสากล และประกวดการร้องเพลงเพื่ออนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลง
ลูกทุ่งไทย รวมทั้งการสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด โดยการจัดการ
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ประชุมเป็น ประจํา ทุกปีและสนับ สนุน การจัด กิจ กรรมถนนเด็กเดิน เพื่อให้เยาวชนได้มีพื้น ที่ ในการแสดง
ความสามารถด้านต่าง ๆอย่างเหมาะสม
ด้ า นการส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์ ป ระเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เทศบาลนครปากเกร็ ด ได้ ใ ห้
ความสําคัญอย่างยิ่งในการรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยจัดสรรงบประมาณการจัดงานประเพณีที่สําคัญ
ได้แก่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
และประเพณีวันสงกรานต์ แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ําท่วมในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2554 ทําให้
เทศบาลนครปากเกร็ดจําเป็นต้องยกเลิกการจัดงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ และ ประเพณีลอย
กระทง โดยได้นํางบประมาณโครงการดังกล่าวไปใช้ในการดําเนินงานป้องกันน้ําท่วมและโครงการอื่นที่จําเป็น
ในส่วนการดําเนินกิจกรรมในโอกาสวันสําคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ เทศบาล
ได้จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี งานวันเด็ก วันครู และวันเทศบาล โดยเทศบาลได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีและกิจกรรมวัน
สําคัญต่าง ๆเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และส่งเสริมให้เยาวชนและนักเรียน
จากโรงเรียนต่าง ๆทั้งในสังกัดและที่สังกัดหน่วยงานอื่นได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม และ
นาฏศิลป์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม
ด้านการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับศาสนา คุณธรรมจริยธรรม เทศบาลได้สนับสนุนงบประมาณการ
ให้แก่วัดสลักเหนือและวัดช่องลมในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนสําหรับเยาวชน สนับสนุนงบประมาณให้แก่
มัสยิดประเสริฐอิสลามในการฝึกสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ(ฟัรดูอิน) และการอบรมวิชาการศาสนา
อิสลามให้แก่ผู้เข้ารับอิสลามใหม่ (มุอัลลัฟ) และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัด
นอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมในโอกาสวันสําคัญทางศาสนาและสถาบันหลัก
ของชาติให้แก่วัดในเขตเทศบาล จํานวน 8 แห่ง และสนับสนุนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารโรงเรียนสอน
ศาสนาและมัสยิดประเสริฐอิสลาม
2. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 179,625,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.14
ของงบประมาณโครงการพัฒนาทั้งหมด โดยได้นําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่จําเป็นเร่งด่วนและการดําเนินงาน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ได้แก่
ด้านการสร้างจิตสํานึกและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
รั ก ษาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม เทศบาลให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การเสริ ม สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ให้ แ ก่ ป ระชาชน เยาวชน
ผู้ประกอบการด้านอาหาร ด้านแต่งผม-เสริมสวย รวมทั้งผูด้ ูแลฌาปนสถานของวัดในเขตเทศบาล ให้ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดําเนินชีวิตและประกอบ
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กิจการโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง
และฟื้นฟูแหล่งน้ํา อบรมให้ความรู้ในการปลูกและดูแลต้นไม้
การแก้ไขปัญหาน้ําเสีย สืบเนื่องมาจากการที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลได้ศึกษาดูงานการ
พัฒนาคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําโดยวิธีธรรมชาติ (บึงประดิษฐ์) จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทดลองดําเนินการ
บําบัดน้ําเสียบริเวณคลองส่วยโดยวิธีดังกล่าว สําหรับโครงการจัดทําระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวม ซึ่งได้
เสนอบรรจุในแผนพัฒนาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงฯได้เสนอให้รัฐบาล
พิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2552 แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
และเนื่องจากมีเงื่อนไขในการนําเสนอโครงการขอรับงบประมาณจากรัฐบาลจะต้องใช้แบบแปลนการก่อสร้างที่
จัดทําไว้ไม่เกิน 3 ปี เทศบาลจึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงแบบแปลนใหม่ เพื่อนําเสนอกระทรวงฯ
พิจารณาต่อไป
การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย เทศบาลได้ดําเนินงานโครงการต่าง ๆเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนในโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและการ
เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการจัดการขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย โดยการลด คัดแยก และนํากลับมาใช้ใหม่
รวมทั้งการจัดกิจกรรมรณรงค์ทําความสะอาดบริเวณบ้านเรือนและสถานประกอบการบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ
นอกจากนี้ยังได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานของศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ซึ่ง
เป็นชุมชนต้นแบบในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยการรีไซเคิลขยะชีวภาพภายในชุมชนเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การแก้ไขปัญหาน้ํา ท่วม ในช่ว งเดือนกันยายน – ธัน วาคม เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ ใช้
งบประมาณจากโครงการพัฒนาและรายจ่ายประจําทั้งของปีงบประมาณ 2554 และ งบประมาณปี 2555 ใน
การป้องกันน้ําท่วม เป็นจํานวนรวมประมาณ 150,000,000 บาท และสามารถป้องกันพื้นที่ส่วนใหญ่ไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําท่วม คิดเป็นร้อยละ 3 ของจํานวนพื้นที่ทั้งหมด
สําหรับโครงการป้องกันน้ําท่วมในระยะยาว เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังเสนอ
โครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อดําเนินการก่อสร้างเขื่อนกันน้ําเซาะริมแม่น้ําเจ้าพระยา
ในพื้น ที่ของเทศบาลนครปากเกร็ด โดยในปี 2554 ได้ดําเนินการในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ไปแล้ว ซึ่งเทศบาลจะได้ประสานความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าวต่อไป สําหรับการ
ดําเนินงานในส่วนของเทศบาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ เทศบาลได้เร่งดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2554 ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ การก่อสร้างเขื่อน
คลองกลางเกร็ด การก่อสร้างกําแพงกันดินบริเวณบ่อสูบน้ําคลองควาย และการปรับปรุงระบบระบายน้ํา
บริเวณวัดสลักเหนือ และในปีงบประมาณ 2555 เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปตาม
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา เพื่อดําเนินการโครงการต่าง ๆ ได้แก่ ก่อสร้างเขื่อนบริเวณคลองโพธิ์ เขื่อนกันน้ําเซาะ
คลองบางตลาดบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น เขื่อนกันดินบริเวณคลองแวะ ปรับปรุงระบบการระบายน้ําบริเวณ
หมู่บ้านศราวัณวิลล์ ก่อสร้างบ่อสูบน้ําบริเวณคลองขี้เหล็กเชื่อมคลองบางตลาด ก่อสร้างสถานีสูบน้ําบริเวณ

33
ปากคลองบางพูด ซึ่งหากเทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปฯครบตามจํานวนที่ประมาณ
การไว้ก็จะสามารถดําเนินการโครงการดังกล่าวได้ทั้งหมด
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลได้จ้าง
เหมาเอกชนดูแลรักษาไหล่ทางและเกาะกลางถนนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อให้ไม้ดอกไม้ประดับได้รับการ
ดูแลอย่า งสม่ํา เสมอและอยู่ ในสภาพที่ส วยงาม และมี โ ครงการจ้า งออกแบบทัศนีย ภาพและภูมิทัศน์เ มือ ง
ปากเกร็ด และออกแบบพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสวนไม้เมืองนนท์
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค
เทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 128,590,000 คิดเป็นร้อยละ 18.92 ของ
งบประมาณโครงการพัฒนาทั้งหมด เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมและการจราจรให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การสัญจรภายในพื้นที่ ดังนี้
ด้านการคมนาคม ในช่วงปีงบประมาณ 2554-2555 เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ําที่มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือ
มีระดับต่ํากว่าท่อระบายน้ําของถนนสายหลัก ก่อสร้างและปรับปรุงทางเท้าและสะพานทางเดินเท้าเพื่ออํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในชุมชน แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ 2554 เทศบาลได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปฯไม่ครบตามที่ได้ประมาณการรายรับไว้ ต้องนํารายได้ที่จัดเก็บได้ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2554 และเงิน
สะสมมาใช้ดําเนินการโครงการแทน โดยมีโครงการที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 10 โครงการ เป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ําบริเวณต่าง ๆ 8 แห่ง ได้แก่ ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 13 (ซอยร่วมใจ 8/1และ
8/2) ซอยสุขาประชาสรรค์ 2 ซอย 14 (ซอยร่มเย็นคอนโดมิเนียม) หมู่บ้านแจ้งวัฒนะ ซอยพระแม่มหาการุณย์ 2
ซอยประนอมมิตร 3 โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า 2 แห่ง บริเวณซอยพระอินทร์ 2 และบริเวณวัดบางพูดนอก
ริมคลองบางพูด หมู่ 7 และโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า 1 แห่ง บริเวณหลังวัดบางพูดใน หมู่ 5
สําหรับปีงบประมาณ 2555 เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณสําหรับการก่อสร้างปรับปรุงถนน
และท่อระบายน้ําบริเวณต่าง ๆ จํานวน 20 แห่ง แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ําท่วมในช่วงต้นปีงบประมาณ 2555
ทําให้การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างต่าง ๆต้องชะงักไป ซึ่งเทศบาลกําลังเร่งดําเนินการ
เพื่อให้โครงการต่าง ๆแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
ด้านการพัฒนาระบบการจราจร เทศบาลได้สนับสนุนอุปกรณ์การดําเนินงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจราจร และดําเนินการพัฒนาเส้นทางจราจร ทาสี ตีเส้น ติดตั้งอุปกรณ์
ต่าง ๆเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน มีการยกเลิกโครงการสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเทศบาลเคยให้การสนับสนุนการตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ให้แก่อําเภอปากเกร็ด โดยผู้บริหารได้มีนโยบายให้เทศบาลดําเนินการเองภายใต้อํานาจ
หน้าทีท่ ี่กฎหมายกําหนดไว้แทนการให้งบประมาณแก่หน่วยงานอื่น
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข อนามัย และสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 129,733,300 คิดเป็นร้อยละ 19.57 ของ
งบประมาณโครงการพัฒนาทั้งหมด เพื่อจัดบริการด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ดังนี้
ด้านการบริการสาธารณสุข เทศบาลยังคงเน้นนโยบายการบริการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
การบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งสองแห่ง จัดให้มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกไปให้บริการตรวจสุขภาพ
และทันตกรรม รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ ตามชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ในสังกัด ดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคโดยการกําจัดยุงลาย หนูและแมลงที่เป็นพาหะของโรคตามแหล่ง
ชุมชนและตลาดสด บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมปริมาณสุนัขและแมวจรจัดโดยการทําหมัน
การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพและพัฒนาความรู้ด้านการสาธารณสุข มีการอบรมเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) ทุกตําบล และเยาวชนที่เป็นอ.ส.ม.จิ๋ว
จัดให้มีการอบรมความรู้ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การรักษาสุขภาพอนามัย การรักษาสุขภาพฟัน โภชนาการ การ
คุมกําเนิด การนวดแผนไทย การป้องกันและควบคุมโรค ภัยสุขภาพรวมทั้งภาวะอ้วน ให้แก่กลุ่มต่าง ๆตาม
ความเหมาะสม อาทิเช่น ผู้สูงอายุ แม่บ้าน นักเรียน ครู/ผู้ดูแลเด็ก กลุ่มผู้ปกครอง หญิง-ชายวัยเจริญพันธุ์
ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของเทศบาล และประชาชนทั่วไป เป็น ต้น มีการจัด ทําสื่อประชาสัมพัน ธ์
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆและประชาชนทั่วไปเพื่อส่งเสริมการดูแล
สุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณดําเนินงานด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนใน
เขตเทศบาล เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน อสม.ในชุมชนต่าง ๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้านการสนับสนุนการออกกําลังกายและแข่งขันกีฬา เทศบาลได้ส่งเสริมการออกกําลังกาย
ในชุมชนโดยการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา จัดหาวิทยากรสอนการออกกําลังกาย แอโรบิค ไทเก็ก ลีลาศ โยคะ
ให้แก่ชุมชนที่มีการรวมกลุ่มออกกํา ลังกายตั้งแต่ 50 คนขึ้น ไป ในส่วนของการจัด แข่งขัน กีฬาเพื่อการ
นันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆสําหรับประชาชน เยาวชนในชุมชน รวมทั้ง
ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล โดยที่เทศบาลเป็นผู้ดําเนินการจัดการแข่งขันเอง รวมทั้งการส่งทีมกีฬาของ
พนักงานและประชาชนในชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ และ
หน่วยงานอื่น ๆภายในจังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการ
ออกกําลังกายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานศึกษาในเขตเทศบาล สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัด
นนทบุรี และสมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ด้า นการจัดสวัส ดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ในปี 2555 เทศบาลได้รับการ
จั ด สรรงบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ตามโครงการสร้ า งหลั ก ประกั น รายได้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ จํ า นวน
87,366,000 บาท และโครงการสวัสดิการเบี้ยความพิการ จํานวน 10,560,000 บาท และเทศบาลได้จัดสรร
งบประมาณจากรายได้เพื่อเป็นสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 564, 000 บาท นอกจากนี้ยังได้
จัดทําโครงการส่งเสริมความรู้และการดําเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพคนพิการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จัดให้มีทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ยากจนและผูด้ ้อยโอกาส และจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานช่วงปิด
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ภาคเรียนฤดูร้อน และได้ตั้งงบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงบ้านให้แก่ผู้มีฐานะยากจนตามโครงการบ้าน
ท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา เพื่อต่อยอดโครงการที่ได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2553
ด้า นการสงเคราะห์ ผู้ป ระสบภัย และปั ญ หาความเดื อดร้อนในชุ มชน เทศบาลได้ ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ทปี่ ระสบสาธารณภัย โดยเฉพาะเหตุอุทกภัยเมื่อเดือนกันยายน-ธันวาคม 2554 บุคลากรทุก
ระดับชองเทศบาลได้ปฏิบัติงานในการป้องกันน้ําท่วมร่วมกับประชาชนในพื้นที่และจิตอาสาตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง มี
ครัวเรือนที่ประสบภัยที่ประสบภัยน้ําท่วม จํานวน 2,611 ครัวเรือน ซึ่งเทศบาลได้ช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนตลอดช่วงระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย
ในส่วนของการพัฒนาการบริการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลได้ตั้งงบประมาณการ
ก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยบริเวณตําบลบางพูด และปรับปรุงสถานีดับเพลิงเดิม บริเวณ ชั้น 1 ที่ว่าการอําเภอ
ปากเกร็ด เพื่อให้การระงับอัคคีภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการอบรมส่งเสริมความรู้
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ประชาชนที่สนใจ รวมทั้งการสนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิงให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว
เทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 8,450,000
ของงบประมาณโครงการพัฒนาทั้งหมด ในการดําเนินงานโครงการ ดังนี้

บาท คิดเป็นร้อยละ 1.27

ด้านการส่งเสริมอาชีพ เทศบาลได้ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ในศูนย์ฝึกอาชีพและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เหมาะสมและสะดวกต่อการจัดการปฏิบัติงานและการจัดการฝึกอบรม มีการปรับปรุงและ
คัดเลือกหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ทันสมัยและเป็นที่นิยม โดยจัดให้มีหลักสูตรการอบรมสําหรับประชาชนทั่วไป
ทั้งหลักสูตรระยะสั้นที่ใช้เวลาเพียงหนึ่งวัน และหลักสูตรระยะยาวที่เน้นการฝึกปฏิบัติจนผู้เรียนสามารถนําไป
ประกอบอาชี พ ได้ รวมทั้ ง ได้ จั ด หลั ก สู ต รเฉพาะสํ า หรั บ กลุ่ ม ต่ า ง ๆในชุ ม ชนตามความเหมาะสม ได้ แ ก่
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ เป็นต้น ซึ่งทําให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
นําไปประกอบอาชีพได้จริง มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นจากเดิม และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในด้าน
การสนับสนุน การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิม และกลุ่มอาชีพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
OTOP เทศบาลได้ให้การสนับสนุนโดยจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ จัดการอบรมความรู้ในการปรับปรุง
รูปแบบและบรรจุภัณฑ์ และการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตเข้าร่วมจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานประเพณี
วัฒนธรรมและงานเฉลิมฉลองในโอกาสต่าง ๆ
ในด้านการส่งเสริมการจํา หน่า ยสิน ค้า ทั่วไป เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับ ปรุง
หลังคาตลาดสดเทศบาลและศูนย์อาหาร ให้เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผู้ค้าและประชาชนที่เข้ามาจับจ่าย
สินค้าและรับประทานอาหาร
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ด้านการท่องเที่ยว เทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดทําโครงการอนุรักษ์และพัฒนาตลาดเก่าริมน้ํา
ปากเกร็ดแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการจัดให้มีการประชุมสัมมนาและการประสานความ
ร่ว มมือ กับ ประชาชนและกลุ่ม ผู้ค้า ในตลาดเก่า ในการฟื้น ฟูวิ ถีชุม ชนบริ เ วณตลาดเก่า ริมน้ํ า ให้เ ป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยได้รับการสนับสนุนเชิงวิชาการจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และการสมัครเข้าร่วม
“โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริม ธรรมาภิบาลในการจัดการเมืองสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”(partnership for Democratic Local Governance in South-Asia
(DELGOSEA) ในการรับการถ่ายทอดและถอดแบบตัวอย่างที่ดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งเทศบาลได้เลือกศึกษาและถอดแบบตัวอย่างที่ดีจาก
เทศบาลเมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย และได้จัดการศึกษาดูงานวิถีชีวิตชุมชนตลาดเก่า เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
และการพัฒนาย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต ทศบาลนครภูเก็ต เพื่อนําแนวความคิดและวิธีการมาปรับใช้ในการ
พัฒนาตลาดเริมน้ําปากเกร็ดต่อไป โดยมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน ผู้ค้าและกลุ่มต่าง ๆในการ
พัฒนาตลาดเก่าริมน้ํา
ในด้านการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดและพื้นที่ใกล้เคียง เทศบาล
นครปากเกร็ดได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทเอกสารสิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และวัสดุประชาสัมพันธ์
อื่น ๆ เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่มาศึกษาดูงานได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการประสานความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 38,260,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.77
ของงบประมาณโครงการพัฒนาทั้งหมด เพื่อดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การเมืองการปกครองและการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง ดังนี้
ด้านการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เทศบาลนครปากเกร็ดได้
จัดเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด และการ
สนับสนุนจัดการเลือกตั้งทั่วไป (ในกรณีที่มีการเลือกตั้ง) และจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ ผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้
เยาวชนได้มีความรู้และความเข้า ใจเกี่ย วกับ การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยและการมีส่ว นร่ว มของ
ประชาชน รวมทั้งการจั ด ทํา สื่อประชาสัมพั น ธ์เ ผยแพร่น โยบายและผลงานของเทศบาล เพื่อเผยแพร่ ใ ห้
ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
ด้า นการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการบริ ห ารจั ด การชุ มชน เทศบาลนครปากเกร็ ด ได้ ใ ห้
ความสํา คัญ ต่อการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่ว นร่ว มในการพัฒ นาท้องถิ่น โดยจัด ให้มีการประชุมร่ว มระหว่า ง
ผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน พร้อมทั้งดําเนินการสํารวจข้อมูลชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา ในขณะเดียวกันส่งเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนทุก ๆด้าน เพื่อให้ชุมชนมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็ง
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สนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง จัดการอบรมและการศึกษาดูงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชุมชน จัดให้มีกิจกรรมและการแสดงดนตรีเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์และ
การอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และในสถานศึกษา อบรมความรู้เ กี่ย วกับ กฎหมายที่จํา เป็น
สําหรับประชาชน สนับสนุนการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ โดยสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการเสียง
ตามสาย ให้แก่ชุมชนที่มีระบบเสียงตามสายและหอกระจายข่าว พัฒ นาความรู้เ กี่ย วกับ การประชาสัมพัน ธ์
ให้แ ก่บุค ลากรของชุม ชน พร้อมทั้งการศึกษารูปแบบและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารระหว่างเทศบาลและชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
ด้านการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน เทศบาลได้สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน โดยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กรรมการชุมชนทุกชุมชนเพื่อจัดทําร่างแผนชุมชน โดยมีเจ้าหน้า ที่จ ากหน่ว ยงานใน
สัง กัด เทศบาลเป็น ที่ป รึก ษาและแลกเปลี่ย นความคิด เห็น ร่ว มกับ กรรมการของแต่ล ะชุม ชน เพื่อ ให้ก าร
จัด ทํ า แผนชุม ชนเป็น ไปอย่า งระบบ ครอบคลุม ปัญ หา/ความต้อ งการของประชาชนในชุม ชน และ
สามารถใช้เ ป็น กรอบในการดํ า เนิน งานและการขอรับ การสนับ สนุน งบประมาณจากเทศบาลและ
หน่วยงานอื่น ๆ
สําหรับการสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนเพื่อดําเนินงานพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ เทศบาล
ได้สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนละ 100,000 บาท เพื่อพัฒนาชุมชนตามความต้องการของประชาชน พร้อม
ทั้งจัดให้มีการประกวดชุมชนพัฒนาเพื่อกระตุ้นให้ผู้นําชุมชนและประชาชนเห็นความสําคัญของการร่วมมือกัน
เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน ชมรม
และองค์กรต่าง ๆที่จัดทําโครงการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
เทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 43,001,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.42
ของงบประมาณโครงการพัฒนาทั้งหมด เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานทุก ๆด้าน พัฒนาความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จําเป็นให้แก่บุคลากรของเทศบาล เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
ด้านการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน เทศบาลนครปากเกร็ดได้
ดําเนินการปรับ ปรุงพัฒนาระบบการบริการประชาชนทุกด้านให้มีประสิทธิภาพทันสมัย และอํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การพัฒนาและบํารุงรักษาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของทุกส่วนราชการ พัฒนาปรับปรุง
รูปแบบและข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทาง Website เทศบาล จัดหาผู้ให้บริการระบบ Call Center เพื่อ
ให้บริการข้อมูลและรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พัฒนาและจัดหาผู้ให้บริการดูแลรักษา
ระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จัดจ้างเอกชนดําเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์เพื่อการสืบค้นในงานด้านการช่างและการผังเมือง พัฒนาการบริการงานทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจําตัวประชาชนเคลื่อนที่ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงทางเข้า-ออกลานจอดรถยนต์
ใต้สะพานพระราม 4 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
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เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล รวมทั้งการจัดให้มีบริการเครื่องดื่มสําหรับประชาชนที่มารับบริการ
บริเวณสํานักทะเบียนราษฎรและสํานักการคลัง
ในด้านการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในเชิงวิชาการ เทศบาลได้พัฒนาแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนา การจัดสรรงบประมาณ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของผู้บริหารและอํานวยประโยชน์ให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น มีการตรวจสอบและปรับปรุงเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของเทศบาลให้มี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับข้อมูลและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดําเนินการการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามนโยบายและการดําเนินงานตามแผนพัฒนา สํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และความพึงพอใจที่มีต่อการจัดบริการของเทศบาล เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ
ด้านการส่งเสริมการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยการจัดประชุม
หน่วยงานในสังกัดตามโครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจ
สามารถปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล และพร้อมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ
จากส่วนกลางและคณะกรรมการระดับจังหวัด มีการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวินัยและกฎหมายท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรทุกระดับ และพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนย์ดํารง
ธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด และการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และสามารถ
ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้ า นการพั ฒ นาระบบประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร โดยได้ จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมและการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างทั่วถึง มีการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
จั ด หาเทคโนโลยี ใ หม่ ๆในการประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเข้ า ถึ ง ประชาชนในเขตเทศบาลได้
อย่างทั่วถึง
ด้านการพัฒนาบุคลากร เทศบาลได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มในองค์กร
ตั้งแต่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานทุกประเภท ทุกระดับ ให้มีความรู้และความสามารถในการ
บริหารงานและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยคัดเลือกหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานที่เหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์และการนําเทคโนโลยี
ใหม่มาใช้ ในการปฏิบัติงานราชการสารสนเทศ การบริหารและเบิกจ่ายงบประมาณที่มีป ระสิทธิภาพ การ
สัมมนาและศึกษาดูงานรูปแบบการบําบัดน้ําเสียและการจัดภูมิทัศน์เมืองและสวนสาธารณะงบประมาณ วินัย
พนัก งานท้อ งถิ่ น ศิล ปะการพูด เป็ น ต้ น มีก ารอบรมพั ฒ นาประสิ ทธิภ าพการปฏิ บัติ งานของบุค ลากรที่
ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการช่าง ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการมอบทุนการศึกษาและให้การสนับสนุนผู้บริหาร
สมาชิกสภา และพนักงานในการเข้ารับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหรือการปฏิบัติงานซึ่งจัดโดย
หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) เทศบาลนครปากเกร็ดคํานึงถึงความสอดคล้องระหว่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ ระดับจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดนนทบุรี วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครปากเกร็ด นโยบายในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนและความต้องการในการพัฒนา และใช้ยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ที่ได้กล่าวข้างต้นเป็นหลักใน
การวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนา ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2570 ซึ่งกําหนด
ไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่
ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
วิสัยทัศน์ประเทศไทย “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสําคัญกับ
1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการความเสีย่ งและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่
รัดกุม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน
อนุภูมิภาคต่างๆ
5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์
เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
5.6 การมีสว่ นร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการ
ก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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อย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่
แสวงหากําไร
5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็น
ฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค
5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ
6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ
คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภาวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล จะยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่นที่คํานึงถึงพลวัตร
การเปลี่ ย นแปลงของปั จ จั ย ภายนอกที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น นโยบายของรั ฐ บาลนโยบายของรั ฐ บาลมี
จุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ
ประการที่หนึ่ง เพื่อนํา ประเทศไทยไปสู่โ ครงสร้า งเศรษฐกิจที่ส มดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนา
คุณ ภาพและสุ ขภาพคนไทยในทุ กช่ ว งวั ย ถือ เป็น ปั จ จั ย ชี้ข าดความสามารถในการอยู่ ร อดและแข่ ง ขัน ได้ข อง
เศรษฐกิจไทย
ประการที่สอง เพื่อนําประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติ
ธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน
ประการที่สาม เพื่อนําประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยสร้าง
ความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง
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เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถบรรลุถึงภารกิจและดําเนินไปด้วยแนวทางที่กล่าวมา รัฐบาลจึง
ได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว้โดยแบ่งการดําเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน
และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้
นโยบายในการบริหารประเทศ ได้แก่
1.นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก
1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
1.2 กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น“วาระแห่งชาติ”
1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
1.5 เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสูพ่ ื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
1.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็ง
อย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.9 ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1.12 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิต
สินค้าในท้องถิ่น
1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
นโยบายที่จะดําเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี ได้แก่
2. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
2.2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
2.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
2.4 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
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3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
3.2 นโยบายสร้างรายได้
3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
3.3.1 ภาคเกษตร
3.3.2 ภาคอุตสาหกรรม
3.3.3 ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา
3.3.4 การตลาด การค้า และการลงทุน
3.4 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่ง
สินค้าและบริการ
3.5 นโยบายพลังงาน
3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา
4.2 นโยบายแรงงาน
4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
5.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
5.4 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
5.5 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ
5.8 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
6.1 เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้
6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
6.5 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
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7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
7.1 เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
7.2 สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
7.3 เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ
7.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก
7.5 สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความ
ร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา
7.6 ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงใน
โลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
7.7 สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน
7.8 ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
7.9 ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
7.10 ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
8.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ
ทุกประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุม่ ที่ 1
(จังหวัดนนทบุรี-ปทุมธานี-พระนครศรีอยุธยา-สระบุร)ี
วิสัยทัศน์ : “เป็นผู้นําในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมสะอาด การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติและเกษตรปลอดภัย โดยมีบ้านเมืองที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดมลภาวะ มีการพัฒนาการศึกษา
และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง”
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. การปรับโครงสร้างการผลิต และยกระดับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม
2. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การปรับคุณภาพและโครงสร้างการท่องเที่ยวให้สมดุลและสามารถแข่งขันได้
4. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
5. การพัฒนาระบบการเกษตรให้มีผลผลิตที่ปลอดภัย
6. การบริหารจัดการ การเชื่อมโยงคมนาคมและการบริการระหว่างภาค (Logistics )
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วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
วิสัยทัศน์จังหวัดนนทบุรี
“นนทบุรี ที่อยู่อาศัยชั้นดี ของคนทุกระดับ พร้อมสรรพธุรกิจภาคบริการ และภาคการผลิตที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
- พัฒนาให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี มีความปลอดภัย ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการคมนาคมและผังเมือง
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสุขภาพและระบบการบริการสาธารณสุข
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนในด้านความรู้
คุณธรรม จริยธรรมและศิลปะ วัฒนธรรม
- พัฒนาภาคบริการของรัฐและเอกชนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคบริการของรัฐและเอกชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจภาคบริการให้มีศักยภาพสูงขึ้น
- พัฒนาภาคการผลิตให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสามารถลดมลภาวะได้อย่างต่อเนื่อง
ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคการผลิตให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 9 ยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมและบริห ารจัดการการผลิต ภาคการเกษตรบนพื้น ฐานความรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมภาคแรงงานให้มีผลิตภาพ คุณภาพชีวิตและความมั่นคงที่ดีขึ้น
กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี
1. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน
1.2 ป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติด
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์
1.5 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
1.7 ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ
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1.8 ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.9 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
1.10 ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
2. ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 บริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย และมลพิษต่าง ๆ
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมการฆ่าสัตว์
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.5 ส่งเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกร้อน
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา
3.2 พัฒนางานผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการควบคุมอาคาร
3.3 พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา
3.4 พัฒนาระบบจราจร ขนส่งมวลชน การวิศวกรรมจราจร และบุคลากร
3.5 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4.3 ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
4.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
4.5 ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4.6 ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการ
อนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
4.7 ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.8 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
5. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม
5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพาณิชย์ และการลงทุน
5.3 ส่งเสริม สนับสนุน การลงทุนภาคอุตสาหกรรม
5.4 ส่งเสริม สนับสนุน ภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน
5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว
5.6 ส่งเสริม สนับสนุน อาชีพการเลี้ยงสัตว์
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5.7 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
5.8 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 ส่งเสริม สนับสนุน บํารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
6.2 ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา
6.3 ส่งเสริม ให้มีและสนับสนุนพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

วิสัยทัศน์เทศบาลนครปากเกร็ด
“ แหล่งการศึกษาชั้นดี ที่อยู่อาศัยชั้นนํา ถิ่นวัฒนธรรมดั้งเดิม ประชาชนร่วมเสริมการพัฒนา ”

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ดตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542 ได้บรรลุผลและนําไปสู่วิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ เทศบาลนครปากเกร็ด จึง
ได้กําหนดพันธกิจการพัฒนาไว้ 7 ด้าน ดังนี้
1. พันธกิจด้านการจัดการศึกษา บํารุงรักษาศาสนา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 7 ประการ ได้แก่
1.1 ประชาชนและเยาวชนเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและการจัดกิจกรรมในวันสําคัญต่าง ๆ
1.2 ประชาชนและเยาวชนเห็นความสําคัญของการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางศาสนาตามที่ตนนับถือ
1.3 ศาสนสถานต่าง ๆในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้อยู่
ในสภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละศาสนา
1.4 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลนครปากเกร็ดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและ
เป็นที่พึงพอใจของประชาชนในพื้นที่
1.5 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลนครปากเกร็ดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและ
เป็นที่พึงพอใจขอประชาชนในพื้นที่
1.6 มีการสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่โรงเรียนในสังกัด
หน่วยงานอื่นๆในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
1.7 เยาวชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต
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2. พันธกิจด้านการจัดการปรับปรุงบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่
สาธารณะและถิ่นที่อยู่อาศัย โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 8 ประการ ได้แก่
2.1 ประชาชนและเยาวชนมีจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
2.2 น้ําทีผ่ ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการได้รับการบําบัด
2.3 สถานประกอบการได้รับการบําบัดและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
2.5 ลดพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วม
2.6 สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาลมีความสวยงามน่าอยู่อาศัย
2.7 ประชาชนเห็นความสําคัญของการลดภาวะโลกร้อนและการใช้พลังงานทดแทน
2.8 มีการจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
3. พันธกิจด้านการพัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบกและทางน้ํา
การจราจร การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 3 ประการ ได้แก่
3.1 ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมภายในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
นครปากเกร็ด
3.2 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดได้รับการ
พัฒนาอย่างทั่วถึง
3.3 ระบบการจราจรในพื้นที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
4. พันธกิจด้านจัดบริการและการส่งเสริมการสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการ
สังคมสงเคราะห์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 6 ประการ ได้แก่
4.1 ประชาชนมีจิตสํานึกและความตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
4.2 การจัดบริการด้านสาธารณสุขครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม
4.3 ประชาชนได้รับความรู้และการบริการดูแลรักษาสุขภาพตามแนวทางการแพทย์แผนไทย
4.4 ประชาชนเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการ
นันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพ
4.5 ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.6 ผู้ประสบภัยและความเดือดร้อนในชุมชนได้รับการช่วยเหลือและสงเคราะห์อย่างทั่วถึง
5. พันธกิจด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาการ
ท่องเที่ยว โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 3 ประการ ได้แก่
5.1 ประชาชนมีโอกาสสร้างอาชีพและมีรายได้เพิ่ม
5.2 มีการส่งเสริมด้านการตลาดสําหรับสินค้าทั่วไปและผลิตภัณฑ์ชุมชน
5.3 มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่
5.4 ประชาชนและเยาวชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
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6. พันธกิจด้านส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมาย
ในการพัฒนา 4 ประการ ได้แก่
6.1 ประชาชนมีจิตสํานึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6.2 คณะกรรมการชุมชนและประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการชุมชน
6.3 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดมีการพัฒนา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
6.4 มีการประสานความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆเพื่อ
ดําเนินงาน/จัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์
7. พันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ บุคลากรและอาคารสถานที่เพื่ออํานวย
ประโยชน์แก่ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 4 ประการ ได้แก่
7.1 ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ
7.2 ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
7.3 มีการประชาสัมพันธ์และจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสมัย
7.4 บุคลากรทุกระดับของเทศบาลมีศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

นโยบายคณะผู้บริหารเทศบาลนครปากเกร็ด
1. นโยบายเร่งด่วน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในระดับชุมชน ได้แก่ การส่งเสริม
บทบาทผู้นําชุมชนตามกระบวนการประชาสังคม การพัฒนาการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน สนับสนุนการทบทวนและจัดทําแผนชุมชนและการนําโครงการจากแผนชุมชนมาบรรจุในโครงการ
พัฒนาของเทศบาล การร่วมมือกับภาครัฐในการดําเนินการปราบปรามยาเสพติด ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. นโยบายด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เพื่ อ พัฒ นาเส้ น ทางคมนาคมเชื่อ มโยงเครื อ ข่า ยการ
คมนาคมภายในพื้นที่ และเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครและท้องถิ่นใกล้เคียง สร้างความคล่องตัวของสภาพ
การจราจรรองรับการพัฒนาภายหลังการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาที่จะแล้วเสร็จ
3. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงระบบการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยให้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เร่งรัดการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเมืองควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ วางระบบป้องกันน้ําท่วมโดยการปรับปรุงระบบระบายน้ําในหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทําการขุดลอกคูคลองที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างสม่ําเสมอ ก่อสร้างเขื่อนแนวคลอง
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สายสําคัญป้องกันดินทรุด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาลนครปากเกร็ดและก่อสร้างริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา
ให้มีบรรยากาศที่สดใส สะอาด และน่าอยู่อาศัยมากขึ้น
4. นโยบายส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและชุ ม ชน เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ แ ทน
ประชาคมเมืองและคณะกรรมการชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล แผนชุมชน โดยการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา สนับสนุน
งบประมาณโครงการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมการบริหารจัดการของชุมชนภายใต้ภารกิจที่พึงสนับสนุนได้
5. นโยบายด้านสาธารณสุข อนามัยและสวัสดิการสังคม เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่
ประชาชน จัดบริการป้องกันและควบคุมโรคอย่างทั่วถึง เพิ่มศูนย์บริการสาธารณสุขและการบริการเคลื่อนที่เพื่อให้
ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ และผู้ประสบภัยและความ
เดือดร้อนในชุมชน พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันสมัย และพร้อม
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จัดตัง้ สถานีดับเพลิงย่อยเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ
6. นโยบายด้ า นการศึก ษาและรัก ษาวั ฒนธรรม เพื่อ ขยายโอกาสทางการศึก ษาให้ กั บ
ลูกหลานชาวปากเกร็ด โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาแก่สถานศึกษาในพื้นที่ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
เทียบเท่ากับสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลและที่
ได้รับถ่ายโอน ดําเนินการเพื่อเตรียมรับถ่ายโอนภารกิจทางการศึกษา ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมปากเกร็ด
ดั้งเดิม จัดพื้นที่ให้ถนนภูมิเวทเป็นถนนสายวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่องกับพืน้ ที่เกาะเกร็ด
7. นโยบายด้านเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพและขยายการจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพในชุมชน การส่งเสริมผลิต ภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ มีเ อกลักษณ์ของวัฒ นธรรมปากเกร็ด ก่อสร้า งศูน ย์
ฝึกอาชีพและศูนย์จําหน่ายสินค้าชุมชน สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และหาตลาดให้กับสินค้าชุมชนพร้อมทั้ง
ปรับปรุงตลาดสดที่มีอยู่ให้สะอาดถูกหลักอนามัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
8. นโยบายด้านการบริการประชาชน โดยการเร่งรัดการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนทีม่ าติดต่อและขอรับบริการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศให้ทันสมัย ประชาชนสามารถ
สอบถามและรับทราบข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวของเทศบาล ได้โดยสะดวก จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่จําเป็นและทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.2556–2558)
เทศบาลนครปากเกร็ดได้พิจารณากําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา เพื่อให้
การพัฒนานครปากเกร็ดได้บรรลุผลสําเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา(พ.ศ. 2553–2556) โดยได้จัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ดังนี้
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ บํารุงและรักษาศาสนา
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ปากเกร็ด
1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆ ในเขตเทศบาล
1.6 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
2. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 8 แนวทางการพัฒนา
2.1 สร้างจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
2.2 พัฒนาคุณภาพน้ําที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการ
2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.4 สร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอย
2.5 พัฒนาระบบป้องกันน้ําท่วม
2.6 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล
2.7 สร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อนและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
2.8 ส่งเสริมสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 3 แนว
ทางการพัฒนา
3.1 พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา เส้นทางคมนาคม
3.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.3 พัฒนาระบบการจราจร
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา
4.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ
4.2 พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึง
ประชาชนทุกกลุ่ม
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการออกกําลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ
และส่งเสริมสุขภาพ
4.4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
4.5 สงเคราะห์ผู้ประสบภัยและความเดือดร้อนในชุมชน
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5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน
5.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
6. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วน ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา
6.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6.2 เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
6.4 ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของ
ทุกภาคส่วน
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา
7.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน
7.2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
7.3 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร
7.4 พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสําหรับบุคลากรทุกระดับ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ บํารุงและรักษาศาสนา
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

13
2
11

36,900,000
2,400,000
3,105,500

12
2
8

35,900,000
2,400,000
1,900,000

12
2
8

35,900,000
2,400,000
1,910,000

37
6
27

108,700,000
7,200,000
6,915,500

2

4,055,600
เงินอุดหนุนทั่วไป
213,900
อุดหนุนเฉพาะกิจ

2

4,055,600
เงินอุดหนุนทั่วไป
213,900
อุดหนุนเฉพาะกิจ

2

4,055,600
เงินอุดหนุนทั่วไป
213,900
อุดหนุนเฉพาะกิจ

6

12,166,800
เงินอุดหนุนทั่วไป
641,700
อุดหนุนเฉพาะกิจ

19

46,197,600

8

247,764,000

4

4,500,000

31

298,461,600

2

20,310,000
เงินอุดหนุนทั่วไป

2

20,310,000
เงินอุดหนุนทั่วไป
6,000,000
อุดหนุนเฉพาะกิจ

2

20,310,000
เงินอุดหนุนทั่วไป

6

60,930,000
เงินอุดหนุนทั่วไป
6,000,000
อุดหนุนเฉพาะกิจ

10,000,000

1

1

1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ในสังกัดหน่วยงานอื่นๆ

1

10,000,000

2

55,000,000
เงินอุดหนุนทั่วไป

1

1

15,000,000
เงินอุดหนุนทั่วไป

10,000,000
15,000,000
เงินอุดหนุนทั่วไป

3
2

30,000,000
85,000,000
เงินอุดหนุนทั่วไป

1.6 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6

2,250,000

6

2,250,000

6

2,250,000

18

6,750,000

52
6
-

100,853,100
79,365,600
213,900

37
4
1

300,214,000
39,365,600
6,213,900

33
4
-

56,960,000
39,365,600
213,900

122
14
1

458,027,100
158,096,800
6,641,700

รวมโครงการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

58

180,432,600

42

345,793,500

37

96,539,500

137

622,765,600
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1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครปากเกร็ด

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

ปี 2556
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 สร้างจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
2.2 พัฒนาคุณภาพน้ําที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการ

ปี 2557

จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2558

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
โครงการ
โครงการ
โครงการ

2,690,000

4

690,000

4

690,000

13

4,070,000

1

500,000

2

12,000,000

2

25,000,000

5

37,500,000

-

-

1

450,000,000

1

450,000,000

2

900,000,000

กระทรวงทรัพยากรฯ

กระทรวงทรัพยากรฯ

3
4
14
3

117,300,000
870,000
163,186,000
10,200,000

2
4
17
8

112,000,000
870,000
215,000,000
70,690,000

2
4
8
1

112,000,000
870,000
102,000,000
3,700,000

7
12
39
12

341,300,000
2,610,000
480,186,000
84,590,000

1

20,000,000
งบ อบจ.นนทบุรี

-

-

-

-

1
-

20,000,000
งบ อบจ.

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

2.7 สร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อนและส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
2.8 ส่งเสริมสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล

7

6,010,000

5

10,900,000

6

1,560,000

18

18,470,000

38

300,856,000

43

422,250,000

28

245,920,000

109

969,026,000

โครงการที่เสนอในแผน อบจ.นนทบุรี

1

20,000,000

-

-

-

-

1

20,000,000

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกระทรวงทรัพยากรฯ

-

-

1

450,000,000

1

450,000,000

2

900,000,000

รวมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

39

320,856,000

44

872,250,000

29

695,920,000

112

1,889,026,000
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พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอย
พัฒนาระบบป้องกันน้ําท่วม
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล

งบประมาณ

5

กระทรวงทรัพยากรฯ

2.3
2.4
2.5
2.6

รวม 3 ปี

ปี 2556
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557

ปี 2558

รวม 3 ปี

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

25

83,099,800

42

145,839,000

18

87,041,600

85

315,980,400

3.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.3 พัฒนาระบบการจราจร

10

23,300,000

6

9,300,000

2
6

200,000,000
9,300,000

2
22

200,000,000
41,900,000

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล

35

106,399,800

48

155,139,000

26

296,341,600

109

557,880,400

รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค

35

106,399,800

48

155,139,000

26

296,341,600

109

557,880,400

17

7,105,000

16

7,250,000

17

7,325,000

50

21,680,000

1

620,000
เงินอุดหนุนทั่วไป

1

620,000
เงินอุดหนุนทั่วไป

1

620,000
เงินอุดหนุนทั่วไป

3

1,860,000
เงินอุดหนุนทั่วไป

13

3,130,000

11

3,130,000

11

3,130,000

35

9,390,000

10

9,430,000

10

9,430,000

10

9,430,000

30

28,290,000

4. ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
4.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ
4.2 พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุม
และทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการออกกําลังกายและการแข่งขันกีฬา
เพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ

55

3. ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค
3.1 พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา เส้นทางคมนาคม

ปี 2556
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

จํานวน
โครงการ

4.4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

งบประมาณ

ปี 2557
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

รวม 3 ปี
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

4

1,800,000

4

1,800,000

4

1,800,000

12

5,400,000

1

480,000

1

480,000

1

480,000

3

1,440,000

เงินอุดหนุนทั่วไป
2

119,104,800

เงินอุดหนุนทั่วไป
2

119,104,800

เงินอุดหนุนทั่วไป
2

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

119,104,800

เงินอุดหนุนทั่วไป
6

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

357,314,400
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

8

8,660,000

8

8,450,000

9

13,450,000

25

30,560,000

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล

52

30,125,000

49

30,060,000

51

35,135,000

152

95,320,000

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2

1,100,000

2

1,100,000

2

1,100,000

6

3,300,000

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2

119,104,800

2

119,104,800

2

119,104,800

6

357,314,400

รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

56

150,329,800

53

150,264,800

55

155,339,800

164

455,934,400

8

1,250,000

8

1,250,000

8

1,250,000

24

3,750,000

3

2,750,000

3

1,250,000

3

950,000

9

4,950,000

11

4,000,000

11

2,500,000

11

2,200,000

33

8,700,000

5. ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพ
ให้แก่ประชาชน
5.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวมด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว
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เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

4.5 สงเคราะห์ผู้ประสบภัยและความเดือดร้อนในชุมชน

งบประมาณ

ปี 2558

ปี 2556
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี 2557
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

รวม 3 ปี

ปี 2558
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

6. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน
6.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมี

6

5,010,000

6

4,010,000

6

4,010,000

18

13,030,000

14

7,118,000

13

6,868,000

14

7,118,000

41

21,104,000

-

20,000

-

20,000

-

20,000

-

60,000

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป

6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4

9,340,000

4

9,340,000

4

9,340,000

12

28,020,000

6.4 ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็น

4

1,310,000

4

1,310,000

4

1,310,000

12

3,930,000

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล

28

22,778,000

27

21,528,000

28

21,778,000

83

66,084,000

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-

20,000

-

20,000

-

20,000

-

60,000

28

22,798,000

27

21,548,000

28

21,798,000

83

66,144,000

สาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน

รวมด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
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6.2 เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน

ปี 2556
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

จํานวน
โครงการ

ปี 2558

ปี 2557

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

7. ด้านการบริหารและการบริการ
38

124,391,100

29

88,677,000

27

76,338,000

94

289,406,100

7.2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

5

585,000

5

585,000

5

585,000

15

1,755,000

7.3 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร

9

25,400,000

8

22,200,000

7

7,880,000

24

55,480,000

7.4 พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสําหรับบุคลากรทุกระดับ

11

12,650,000

11

10,775,000

11

10,750,000

33

34,175,000

63

163,026,100

53

122,237,000

50

95,553,000

166

380,816,100

รวมด้านการบริหารและการบริการ

รวมจํานวนโครงการและงบประมาณทุกประเภท
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล

279

728,038,000

268

1,053,928,000

227

753,887,600

774

2,535,853,600

รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณโดยเงินอุดหนุนทั่วไป

8

80,485,600

6

40,485,600

6

40,485,600

20

161,456,800

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2

119,318,700

3

125,318,700

2

119,318,700

7

363,956,100

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกระทรวงทรัพยากรฯ

-

-

1

450,000,000

1

450,000,000

2

900,000,000

โครงการที่เสนอในแผน อบจ.นนทบุรี

1

20,000,000

-

-

-

-

1

20,000,000

947,842,300

278

1,669,732,300

236

1,363,691,900

804

3,981,266,500

รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท 290
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7.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
กองการศึกษา เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

วัตถุประสงค์

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

กองการศึกษา

1 โครงการส่งเสริมประเพณี และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
1.1 โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีไทย

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ได้แก่

ประเพณีไทย

- เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี

- จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์

- วัฒนธรรมและประเพณีไทย

ไทยให้คงอยู่สืบไป

- จัดมหรสพ / การแสดง

ได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

ศิลปวัฒนธรรมไทย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

กองการศึกษา

1.2 โครงการประเพณี

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

แห่เทียนพรรษา

ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีไทย

- จัดพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา

ประเพณีไทย

- เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี บริเวณหัวถนนแจ้งวัฒนะ

- วัฒนธรรมและประเพณีไทย

ไทยให้คงอยู่สืบไป

ได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

ท่าน้ําปากเกร็ด โดยให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมหล่อเทียน
- จัดมหรสพ / การแสดง
- จัดแต่งขบวนแห่เทียนพรรษา
เพื่อนําไปถวายให้แก่วัดต่าง ๆ
- จัดส่งขบวนแห่เทียนพรรษา
ในนามเทศบาลนครปากเกร็ด
เข้าร่วมการประกวดกับ
หน่วยงานอื่น
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนวัดที่ได้รับ
เทียนพรรษา
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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ศิลปวัฒนธรรมไทย

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
1.3 โครงการประเพณีสงกรานต์

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

กองการศึกษา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมงานประเพณี
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

สงกรานต์ให้ประชาชนได้มี

อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีไทย

ส่วนร่วม ได้แก่

ประเพณีไทย

- เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี

- พิธีสรงน้ําพระ

- วัฒนธรรมและประเพณีไทย

ไทยให้คงอยู่สืบไป

- พิธีรดน้ําดําหัวและจัดกิจกรรม

ได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

สําหรับผู้สูงอายุจากชุมชนต่าง ๆ
- จัดการประกวดเทพีสงกรานต์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
- จัดขบวนแห่น้ําหวาน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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- จัดมหรสพ / กิจกรรมด้าน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
1.4 โครงการประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

และตัวชี้วัด
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมงานประเพณีให้โรงเรียน
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ในเขตเทศบาลและประชาชนได้มี
ประเพณีไทย
มีส่วนร่วม ได้แก่
- เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี - ประกวดประดิษฐ์กระทง
ไทยให้คงอยู่สืบไป
- การประกวดนางนพมาศ
- มหรสพ/การแสดงศิลปวัฒนธรรม

2556

2557

2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย
- วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

1.5 โครงการประเพณีตักบาตร
พระสงฆ์ทางเรือ

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น
- เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ไทยให้คงอยู่สืบไป

จัดงานประเพณีในโอกาส
วันออกพรรษา โดยจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
- ทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ
- การประกวดเรือสวยงาม
- มหรสพ/การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
- วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

กองการศึกษา

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 โครงการเฉลิมฉลองในวันสําคัญ
ของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์
และหน่วยงานของรัฐ
2.1 โครงการปรับปรุง/จัดทํา
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000

-

-

- เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระบรมราชินีนาถและ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

- ปรับปรุงหรือจัดทําซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ

- เพื่อเป็นการดํารงไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์
- เพื่อเป็นการแสดงความจงรัก
ภักดีและน้อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาราษฎร

-จัดกิจกรรมและพิธีการ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
- มหรสพเฉลิมพระเกียรติ
เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ฯลฯ
- จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
-จัดประดับและตกแต่งธง
โคมไฟ ซุ้ม และอื่น ๆ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : จํานวนซุ้มที่ปรับปรุง
หรือจัดทํา

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เทศบาลมีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
แสดงความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระบรมราชินีนาถและ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักการช่าง
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2.2 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา

วัตถุประสงค์

20,000,000 20,000,000 20,000,000 - ประชาชนข้าราชการและ
องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน
การแสดงออกซึ่งความจงรัก
ภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
- เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

สํานักปลัด
เทศบาล

ที่

โครงการ
2.3 โครงการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี

วัตถุประสงค์
- เพื่อแสดงความระลึกถึง
พระกรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่ทรงมีต่อประชาราษฎร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- จัดกิจกรรมและพิธีการ
เนื่องในโอกาสวันที่ระลึก
วันคล้ายวันสวรรคตฯ
และวันคล้ายวันพระราชสมภพ
- จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000 3,000,000 3,000,000 - องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน
การแสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาล

2.4 โครงการวันเทศบาล

- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท - จัดพิธีทางศาสนา
หน้าที่และความสําคัญของเทศบาล
-จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
- จัดนิทรรศการและกิจกรรม
กิจกรรมของเทศบาลมากยิ่งขึ้น
ร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
- เพื่อให้พนักงานเกิดความ
นนทบุรี และเทศบาลต่าง ๆ
ภาคภูมิใจและผูกพันต่อองค์กร
ตัวชี้วัด
ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และท้องถิ่น

เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม
500,000

500,000

500,000

- พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ
และความผูกพันต่อองค์กรและ
มีความตระหนักในการรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและท้องถิ่นมากขึ้น
- ประชาชนทั่วไปได้รู้จักถึง
บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น เกิดความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนและ
หน่วยราชการ

สํานักปลัด
เทศบาล

ที่

โครงการ
2.5 โครงการเฉลิมฉลอง
วันสําคัญตามนโยบาย
ของรัฐบาลและผู้บริหาร
เทศบาล

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
พลังความสามัคคีของประชาชน
ในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง
วันสําคัญตามนโยบายของผู้บริหาร
เทศบาล รัฐบาลหรือของทางราชการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- จัดกิจกรรมและพิธีการหรือ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
และพิธีการตามโอกาสวันสําคัญ
ตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาล
หรือรัฐบาลหรือของทางราชการ

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000 2,000,000 - พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันสําคัญตามโอกาสอัน
สมควร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาล

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดหรือ
เข้าร่วมกิจกรรม
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนัก
ถึงคุณค่าและความสําคัญของตนเอง
ที่มีต่อครอบครัวและสังคม
- เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก
ถึงความสําคัญในการอบรมเลี้ยงดู
เด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

จัดกิจกรรมในโอกาสวันเด็กแห่ง
ชาติ ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล จํานวนไม่น้อยกว่า
1,500 คน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ
ได้แก่
- การแสดงบนเวที
- การประกวดความสามารถ
ของเด็กและเยาวชน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

300,000

300,000

300,000

- เด็กและเยาวชนมีความตระหนัก กองการศึกษา
ถึงคุณค่าและความสําคัญของ
ตนเอง
- ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เห็นความสําคัญของการอบรม
เลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง
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2.6 โครงการจัดงานวันเด็ก

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
2.7 โครงการวันครู

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

- เพื่อระลึกถึงความสําคัญของครู

- จัดกิจกรรมในโอกาสวันครู

ในฐานะผู้ประกอบคุณงามความดี

โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา และ

- เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้เสียสละ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ให้แก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ครูได้รับการยกย่องในฐานะ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ผู้ประกอบคุณงามความดี
- ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ในฐานะผู้เสียสละ

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน

เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และวันสําคัญ
3.1 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งาน

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์งาน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 -ทําให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล กองวิชาการ

งานประเพณี และวันสําคัญ

ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้

ประเพณี งานวันสําคัญ โดยการ

การจัดงานประเพณีต่างๆ และมี

ประชาชนได้รับทราบ

ประสานสื่อมวลชน ส่งข้อมูล

ส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

และแผนงาน

ในการเสนอข่าว การจัดทําป้าย
สื่อเทปโทรทัศน์ รถเคลื่อนที่
ในการจัดงานสําคัญต่างๆ เช่น
งานสงกรานต์ไทย-มอญ
งานตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ
งานลอยกระทงไทย-มอญ ฯลฯ
อย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ์
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ประเภทต่าง ๆ สปอตวิทยุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
กองการศึกษา เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ บํารุงและรักษาศาสนา
ที่

เป้าหมาย
โครงการ

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

400,000 - เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

กองการศึกษา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

400,000

400,000

- สนับสนุนงบประมาณให้แก่

ปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนา

วัดในเขตเทศบาล ในการจัด

สามารถปฏิบัติตนตามหลัก

- เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่าง

กิจกรรมบรรพชาสามเณร

พุทธศาสนา

ให้เกิดประโยชน์

ภาคฤดูร้อน สําหรับเยาวชน

- เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้

ในเขตเทศบาล อย่างน้อย 2 แห่ง

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนวัดที่ได้รับ
การสนับสนุน
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- เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และฝึกการ

ที่

เป้าหมาย
โครงการ

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ

งบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน พัฒนาศาสนสถานให้มีสภาพที่

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- สนับสนุนงบประมาณให้แก่
ศาสนสถานในเขตเทศบาลในการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ศาสนสถานได้รับการพัฒนาและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

เหมาะสมในการจัดกิจกรรมของชุมชน พัฒนา อาคาร สถานที่ หรืออื่น ๆ
งานประเพณีท้องถิ่นและการ

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของ

เฉลิมฉลองในโอกาสต่าง ๆ

ชุมชน งานประเพณีท้องถิ่น
และการเฉลิมฉลองในโอกาสต่างๆ
จํานวน 8 แห่ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนศาสนสถาน
ที่ได้รับการสนับสนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
กองการศึกษา เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

40,000

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
- เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เด็ก

- จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ

การเรียนรู้เด็กอนุบาล 3 ขวบ

อนุบาล 3 ขวบ

การเรียนรู้ ให้แก่เด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล ไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- เด็กอนุบาล 3 ขวบ มีการพัฒนา กองการศึกษา
ทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย
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1.1 โครงการพัฒนาทักษะ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
1.2 โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000

150,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

150,000 - เด็กอนุบาล 3 ขวบ ได้ทํากิจกรรม กองการศึกษา

- เพื่อให้เด็กอนุบาล 3 ขวบ ได้ทํา

- จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร ให้แก่

กิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกัน

เด็กที่จบอนุบาล 3 ขวบ

นอกสถานที่ร่วมกัน

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าใจใน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

- ผู้ปกครองเข้าใจการพัฒนา

การพัฒนาที่เหมาะสมวัยสําหรับ

เทศบาล จํานวนประมาณ 600 คน

ที่เหมาะสมวัยสําหรับเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัย

- จัดอบรมเน้นให้ผู้ปกครองเข้าใจ
การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้เติบโต
อย่างมีคุณภาพ
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการ

- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่

เรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย

ศึกษาสามารถผลิตนวัตกรรมการ

บุคลากรทางการศึกษาระดับ

ผลิตนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ด้วย

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ปฐมวัย จํานวนประมาณ 50 คน

ตนเอง

- เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้นํา

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการ

- บุคลากรทางการศึกษาสามารถ

นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ผลิตได้ ไปใช้

จัดทํานวัตกรรมการเรียนรู้สําหรับ

นํานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ผลิตได้

เป็นสื่อในการเสริมสร้างความคิด

เด็กปฐมวัย

ไปใช้เป็นสื่อในการเสริมสร้าง

ของเด็กอย่างต่อเนื่อง

100,000 - บุคลากรทางการศึกษาสามารถ

ความคิดของเด็กอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าอบรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรม

กองการศึกษา
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2.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
2.2 โครงการจัดทําแบบเตรียม
ความพร้อม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

และตัวชี้วัด
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแบบเตรียม - จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ความพร้อมสําหรับเด็กปฐมวัยของ
บุคลากรทางการศึกษาระดับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ปฐมวัย จํานวนประมาณ 50 คน
และกรมการศาสนา ให้มีคุณภาพและ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแบบเตรียม
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ความพร้อมสําหรับเด็กปฐมวัย
จํานวน 2 ครั้ง

2556

2557

(บาท)
350,000

(บาท)
350,000

2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(บาท)
350,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล กองการศึกษา
และกรมการศาสนามีแบบเตรียม
ความพร้อมที่มีคุณภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมประชุม

งบประมาณและที่มา

ที่

โครงการ

3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
3.1 โครงการจัดการประชุม
ผู้ปกครอง

- เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทาง
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้
ผู้ปกครองได้รับทราบ
- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาระดับอนุบาล 3 ขวบ

จัดการประชุมร่วมระหว่างบุคลากร
ประจําศูนย์ฯ และผู้ปกครอง โดย
มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ
600 คน

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก
ในการร่วมดูแลเด็กให้มีพัฒนาการ
สมวัย
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครอง
ทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข

- จัดกิจกรรมและทัศนศึกษาสําหรับ
ผู้ปกครองและเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ประมาณ 600 คน

งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2557
(บาท)

2558
(บาท)

50,000

50,000

50,000

700,000

700,000

700,000 - ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในการ
ดูแลเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมวัย
- เด็กและผู้ปกครองสามารถทํา
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมประชุม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2556
(บาท)

- ผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจ กองการศึกษา
แนวทางในการจัดการศึกษาระดับ
อนุบาล 3 ขวบ ของเทศบาล
- ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกัน และเสนอแนะ
ความคิดเห็นให้เทศบาลได้
รับทราบ
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3.2 โครงการสายใยสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย
4.1 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้การ
ระดับปฐมวัย
จัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ
มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000 - การจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ กองการศึกษา
มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

250,000

250,000

250,000 - ได้ตัวแทนนักเรียนระดับปฐมวัย กองการศึกษา
และจัดส่งเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานอื่น

- จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง

4.2 โครงการคัดเลือกและส่งตัวแทน - เพื่อคัดเลือกและส่งตัวแทนนักเรียน - จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
นักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วม
ระดับปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมกับ
การเรียนรู้เพื่อคัดเลือกตัวแทน
กิจกรรมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงานอื่น
นักเรียนระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- ส่งตัวแทนนักเรียนระดับปฐมวัย
ร่วมการแข่งขันด้านทักษะ
การเรียนรู้และการแข่งขัน
ประเภทต่าง ๆ ที่หน่วยงานอื่นจัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัด
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

ที่

โครงการ
4.3 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลและกรมการศาสนา
ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพและการเจริญ
เติบโตอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็ก ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลและ
กรมการศาสนา จํานวน 11 ศูนย์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000 60,000 60,000 - เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายได้
รายได้
รายได้ ในสังกัดเทศบาล และกรมการ
1,400,000 1,400,000 1,400,000 ศาสนามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
อุดหนุนทั่วไป อุดหนุนทั่วไป อุดหนุนทั่วไป เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อให้การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลและกรมการ สถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศาสนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในสังกัดเทศบาลและกรมการศาสนา
จํานวน 11 แห่ง ได้แก่
- ค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
- ค่าวัสดุการศึกษา
- ค่าพาหนะนําเด็กส่งสถานพยาบาล

2,872,200 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

2,872,200

2,872,200

แยกเป็น

แยกเป็น

แยกเป็น

2,511,600

2,511,600

2,511,600

144,000
144,000
144,000
อุดหนุนทั่วไป อุดหนุนทั่วไป อุดหนุนทั่วไป
207,000
207,000
207,000
6,900

6,900

6,900

อุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนเฉพาะกิจ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลและกรมการศาสนา
สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา
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4.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

350,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
อาคารสถานที่และอุปกรณ์
ระดับปฐมวัย
- เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน

ปรับปรุงสนามเด็กเล่นสําหรับ

สําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดกู้

ร่างกายของเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดกู้ ดังนี้

พัฒนาการด้านร่างกายที่แข็งแรง

(นันทาภิวัฒน์วิทยา)

- เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและ

- กั้นรั้วรอบบริเวณเครื่องเล่นสนาม

สมบูรณ์เจริญเติบโตตามวัย

กล้ามเนื้อใหญ่

- จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ได้แก่

- เด็กนักเรียนมีความสุขในการ

- เพื่อสร้างพัฒนาการทางสังคม
ผ่านการเล่นของเด็กปฐมวัย
- เพื่อทําแนวกั้นรั้วรอบบริเวณ
ครุภัณฑ์ของเล่นโรงเรียนวัดกู้

: เครื่องเล่นปีนป่ายและ
บ้านสุขสันต์ จํานวน 1 ชุด
: กระดานลื่นคอมโบและ
บ้านน่ารัก จํานวน 1 ชุด
: เครื่องเล่นโยกเยกคละแบบ
จํานวน 4 ตัว

- เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยมี

เล่นเครื่องเล่นสนาม
- เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์การเล่นเครื่องสนาม
และได้รับความปลอดภัยจาก
การเล่น
- เพื่อเป็นแนวป้องกันความ
ปลอดภัยในการเล่นของเด็กได้

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนอุปกรณ์

อย่างมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา
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5.1 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

723,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.2 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น

- เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่นสําหรับ

ระดับปฐมวัย

ร่างกายของเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัย ดังนี้

พัฒนาการด้านร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์เติบโตตามวัย

ของเด็กปฐมวัยผ่านการเล่น

- กั้นรั้วรอบบริเวณเครื่องเล่นสนาม
และจัดทําหลังคาคลุมพื้นที่บริเวณ

- เพื่อทํารั้วและหลังคาคลุมพื้นที่

สนามเด็กเล่น

เล่นเครื่องเล่นสนาม

บริเวณสนามเด็กเล่น

- จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ได้แก่
: ชุดสไมล์เวิลด์และชิงช้า 2 ที่นั่ง

- เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน

โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที1่ 16 - เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางสังคม

- เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยมี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

- เด็กนักเรียนมีความสุขในการ

จํานวน 1 ชุด
: เครื่องเล่นโยกเยกคละแบบ

78

ประสบการณ์การเล่นเครื่องเล่น
- มีรั้วและหลังคาคลุมพื้นที่
บริเวณสนามเด็กเล่น

จํานวน 4 ตัว
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนอุปกรณ์
5.3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจํา

- เพื่อให้เด็กมีเตียงนอนที่ถูก

- จัดซื้อเตียงอนามัยสําหรับเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สุขอนามัย

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 57 ตัว

- เพื่อฝึกความเป็นระเบียบในการจัดเก็บ

142,500

-

-

- เด็กมีเตียงนอนที่ถูกสุขอนามัย
- เด็กรู้จักการจัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนเตียง

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
กองการศึกษา เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด
งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

- เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารเรียนให้
สวยงาม
- เพื่อสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้
น่าเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- ทาสีภายในและภายนอกอาคาร
เรียน โรงเรียนวัดบ่อฯ อาคาร 1
อาคาร 2 และอาคาร 3

-

1,764,000

-

- บรรยากาศการเรียนการสอน
มีความสดชื่นแจ่มใส น่าเรียน
มากขึ้น

กองการศึกษา

-

6,000,000

-

- มีสถานที่เพียงพอสําหรับ
จัดการเรียนการสอนและ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ

กองการศึกษา

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนอาคารที่ทาสี
1.2 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
- เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอสําหรับ
ค.ส.ล. โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) จัดการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ

- ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล.
จํานวน 1 หลัง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนห้องเรียน

อุดหนุนเฉพาะกิจ
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1 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
อาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
โรงเรียนในสังกัด
1.1 โครงการทาสีภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน โรงเรียน
วัดบ่อ (นันทวิทยา)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,076,000

-

-

- ปูพื้นอาคารอเนกประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.3 โครงการปรับปรุงอาคาร

- เพื่อให้พื้นอาคารมีความสะอาด

อเนกประสงค์หลังใหม่ โรงเรียน

สวยงาม เหมาะสําหรับการทํากิจกรรม หลังใหม่ ด้วยPU สนามกีฬาชนิด

สภาพที่สวยงามและเหมาะสม

ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116

และสะดวกในการทําความสะอาด

ในการทํากิจกรรม

ยืดหยุ่น หนา 4 ม.ม. พื้นที่

- พื้นอาคารอเนกประสงค์มี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ประมาณ 861 ตร.ม. กว้าง 21 ม.
ยาว 41 ม.
ตัวชี้วัด

1.4 โครงการปรับปรุงระบบประปา

- เพื่อปรับปรุงระบบประปาน้ําดื่ม

น้ําดื่มโรงเรียนผาสุกมณีจักร

ภายในโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน

มิตรภาพที่ 116

สามารถ ให้บริการแก่นักเรียนและ

- ปรับปรุงระบบท่อนําส่งประปา
น้ําดื่มของโรงเรียน จํานวน 3 จุด
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เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่
200,000

-

-

- โรงเรียนมีระบบประปาน้ําดื่ม กองการศึกษา
ภายในโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน
สามารถให้บริการแก่นักเรียน

บุคลากรใน โรงเรียนได้อย่างมี

ตัวชี้วัด

และบุคลากรในโรงเรียนได้อย่าง

ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ : จํานวนจุดบริการ

มีประสิทธิภาพ

ประปาน้ําดื่ม

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
1.5 โครงการก่อสร้างโครงเหล็ก
หลังคา Metal sheet
โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพ
ที่ 116

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,000,000

-

-

- โรงเรียนสามารถใช้สนาม
ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
ในทุกฤดูกาล

กองการศึกษา

220,000

-

-

- อาคารอเนกประสงค์ของ
โรงเรียน อากาศถ่ายเท
เย็นสบาย

กองการศึกษา

- เพื่อให้สนามของโรงเรียนได้ใช้
- ก่อสร้างโครงเหล็กหลังคา
ประโยชน์อย่างเต็มที่ในทุกฤดูกาล
Metal sheet ขนาดกว้าง
- เพื่อให้มีสถานที่สําหรับจัดกิจกรรม ประมาณ 15 ม. ยาวประมาณ
ภายนอกอาคาร
52 ม. พื้นที่ประมาณ 780 ตร.ม.
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : พื้นที่หลังคา
- เพื่อให้อากาศถ่ายเท เย็นสบาย
สําหรับการจัดกิจกรรมของ ครู
นักเรียน และชุมชน

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
2 หลัง โดย
- ติดตั้งพัดลมติดผนัง
ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 24 ตัว
- ติดตั้งตู้ควบคุมการจ่ายไฟ
(service breaker) ควบคุมการ
เปิด-ปิดที่จุดเดียว
- ติดตั้งเดินสายร้อยท่อ pvc
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนพัดลม
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1.6 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์
โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพ
ที่ 116

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2557

2558

(บาท)
955,000

(บาท)
-

(บาท)
-

- นักเรียนระดับประถมศึกษา กองการศึกษา
มีพัฒนาการด้านร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์เติบโตตามวัย
- นักเรียนมีความสุขในการเล่น
เครื่องเล่นสนาม
- นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์การเล่นเครื่องเล่น
- มีรั้วและหลังคาคลุมพื้นที่
บริเวณสนามเด็กเล่น

10,000,000

-

-

- มีห้องเรียนที่สามารถรองรับ
จํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่าง
เพียงพอ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนอุปกรณ์
1.8 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
ค.ส.ล.ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพ
ที่ 116

- เพื่อรองรับจํานวนนักเรียนในเขต
บริการและนอกเขตบริการที่เพิ่มขึ้น

- ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล.
4 ชั้น 24 ห้องเรียน
จํานวน 1 หลัง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนห้องเรียน

กองการศึกษา
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และตัวชี้วัด
1.7 โครงการปรับปรุงสนาม
- เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่นสําหรับ
เด็กเล่นประถมศึกษา
ร่างกายของเด็กประถมศึกษา
เด็กประถมศึกษา ดังนี้
โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที1่ 16 - เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางสังคม - กั้นรั้วและจัดทําหลังคาคลุม
ของเด็กประถมศึกษาผ่านการเล่น
รอบบริเวณเครื่องเล่นสนาม
- เพื่อทํารั้วและหลังคาคลุมพื้นที่
- จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ได้แก่
บริเวณสนามเด็กเล่น
: ชุดหอคอยมงกุฎจํานวน 1ชุด
: ชุดกิจกรรมสร้างกล้ามเนื้อ
คละแบบ จํานวน 1 ชุด
: ชุดโหนห่วงสามเหลี่ยม
จํานวน 1 ชุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2556

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
1.9 โครงการจัดซื้อที่ดินสําหรับ
โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)

- เพื่อขยายพื้นที่ของโรงเรียนในการ
สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม
- เพื่อรองรับจํานวนเด็กนักเรียนที่
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
และตัวชี้วัด
- จัดหาที่ดินสําหรับสร้าง
อาคารเรียนหลังใหม่ ขนาดพื้นที่
ประมาณ 5 ไร่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2556

2557

2558

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

40,000,000

-

300,000

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- มีพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างอาคารเรียน กองการศึกษา
เพิ่มขึ้น
- นักเรียนมีพื้นที่ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ขนาดที่ดินที่จัดซื้อ
- การควบคุมดูแลความ
ปลอดภัยของนักเรียนและ
ทรัพย์สินของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองการศึกษา

83

1.10 โครงการต่อเติมและปรับปรุงรั้ว - เพื่อให้โรงเรียนมีรั้วโดยรอบ และมี - ต่อเติมและปรับปรุงรั้วรอบ
โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) สภาพที่แข็งแรง
โรงเรียนบางส่วน
- เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและ
ตัวชี้วัด
ทรัพย์สินของโรงเรียน
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ

ที่

โครงการ
1.11 โครงการติดตั้งเสาธงประจํา
โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีเสาธงประจําโรงเรียน
ใช้เคารพธงชาติและประดับธงชาติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- ก่อสร้างฐานเสาธงไฟเบอร์การ์ด
กว้าง 2x2 ม. สูง 0.60 ม.
- ติดตั้งเสาธง สูงประมาณ 12 ม.
- เสาปูนคู่ประกบเสาธง 1.20 ม.
กว้าง 0.20x2.20 ม.
- เสาปูนรองเสาธง
กว้าง40x40ซม. สูง 50 ซม.

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

- มีสถานที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน
- นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี

กองการศึกษา
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- โรงเรียนมีเสาธงให้นักเรียน
เชิญธงชาติและทํากิจกรรม
หน้าเสาธง

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความสูงของเสาธง
1.12 โครงการจัดให้มีสถานที่
- เพื่อให้โรงเรียนมีสถานที่ประดิษฐาน
ประดิษฐานพระพุทธรูปบูชาประจํา พระพุทธรูปประจําโรงเรียน
โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)
- เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี

- จัดให้มีสถานที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน โดย
ก่อสร้างฐานพื้นล่างพร้อมหลังคา
ปูนปั้น กว้าง 1.60x1.60 ม.
สูง 2.60 ม.
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความสูงของฐาน
พระพุทธรูป

100,000

-

-

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

และตัวชี้วัด
1.13 โครงการปรับปรุงอาคาร
- เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดกับนักเรียน - ติดตั้งเหล็กดัดสแตนเลส จํานวน
หลังเก่า โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์ - เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและ 8 ชุด
วิทยา)
ทรัพย์สินของโรงเรียน
- ติดตั้งประตูบานม้วน จํานวน
2 ชุด บริเวณอาคารชั้นล่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2556

2557

2558

(บาท)
250,000

(บาท)
-

(บาท)
-

50,000

-

-

- โรงเรียนมีห้องน้ําที่
ถูกสุขลักษณะ

กองการศึกษา

1,000,000

-

-

- บรรยากาศการเรียนการสอน
มีความสดชื่นแจ่มใส น่าเรียน
มากขึ้น

กองการศึกษา

- การควบคุมดูแลความปลอดภัย กองการศึกษา
ของนักเรียนและทรัพย์สินของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนเหล็กดัดและ
ประตู

1.15 โครงการทาสีภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน โรงเรียนวัดกู้
(นันทาภิวัฒน์วิทยา)

- เพื่อให้มีห้องน้ําที่ถูกสุขลักษณะและ - ปรับปรุงห้องสุขาของโรงเรียน
อยู่ในสภาพที่ดี
ให้ถูกสุขลักษณะ โดยติดตั้ง
- เพื่อให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี
ประตูห้องน้ํา ก๊อกน้ํา โถส้วม
และสายฉีดน้ํา

- เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารเรียนให้
สวยงาม
- เพื่อสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้
น่าเรียน

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนวัสดุอุปกรณ์
- ทาสีภายในและภายนอก
อาคารเรียน โรงเรียนวัดกู้ฯ
อาคาร 1 และอาคาร 2
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนอาคารที่ทาสี
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1.14 โครงการปรับปรุงห้องสุขา
โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

280,000

-

-

1.16 โครงการจัดหาสถานที่

- เพื่ออํานวยความสะดวกให้นักเรียน

- จัดซื้อซุ้มเรือนไทย จํานวน

อํานวยความสะดวกให้นักเรียน

และผู้ปกครองมีที่นั่งอ่านหนังสือ

4 ซุ้ม

และผู้ปกครอง โรงเรียนวัดกู้

ช่วงเวลากลางวันและหลังเลิกเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- นักเรียนและผู้ปกครองมีที่นั่ง

กองการศึกษา

พักผ่อน อ่านหนังสือ ช่วงเวลา
กลางวันและหลังเลิกเรียน

ตัวชี้วัด

(นันทาภิวัฒน์วิทยา)

เชิงปริมาณ : จํานวนซุ้มเรือนไทย
- เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อ

- จัดหาครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ

สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

การเรียนการสอน

ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ได้แก่

- เพื่อให้นักเรียนได้รับความสะดวก

3,866,600

1,500,000

แยกเป็น

-

- นักเรียนได้รับความสะดวก
-

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ในการรับประทานอาหาร

- คอมพิวเตอร์ หน้าจอ LCD

- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัด

พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 12 ชุด

การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี

ร.ร.วัดบ่อฯ

ประสิทธิภาพ

- คอมพิวเตอร์ หน้าจอ LCD

นักเรียนที่เพิ่มขึ้น
300,000

พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 12 ชุด
ร.ร.วัดบ่อฯ

-

-

- นักเรียนได้รับความสะดวกใน
การรับประทานอาหารเพิ่มขึ้น

125,000

พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 5 ชุด
ร.ร.วัดกู้ฯ
- เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ขาวดํา

ในการเรียนที่เพียงพอกับจํานวน

60,000

-

-

กองการศึกษา
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1.17 โครงการจัดหาครุภัณฑ์

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

312,000

-

-

845,000

-

-

1,665,000

-

-

60,000

-

-

60,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- เครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแบน
ขนาด 36 นิ้ว จํานวน 26 เครื่อง
ร.ร.วัดบ่อฯ
ครุภัณฑ์สํานักงาน
-โต๊ะเก้าอี้ สําหรับนักเรียน
ร.ร.วัดบ่อฯ จํานวน 400 ชุด
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ร.ร.วัดกู้ฯ จํานวน 100 ชุด
ร.ร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116ฯ
จํานวน 130 ชุด
- โต๊ะอาหารและม้านั่งแบบยาว
ร.ร.วัดบ่อฯ จํานวน 80 ชุด
ร.ร.วัดกู้ฯ จํานวน 30 ชุด
ร.ร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116
จํานวน 75 ชุด
- ชั้นวางรองเท้านักเรียน จํานวน
6 ชุด ร.ร.วัดกู้ฯ
- เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง
ร.ร.วัดกู้ฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

-

-

73,000

-

-

75,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- พัดลมไอน้ํา จํานวน 6 เครื่อง
ร.ร.วัดกู้ฯ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- ตู้ถังน้ําเย็น 10 หัวก๊อก
(อะลูมิเนียม) จํานวน 2 ชุด
ร.ร.วัดกู้ฯ
- ตู้เก็บอุปกรณ์สแตนเลส
จํานวน 2 หลัง
ร.ร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116
- ชั้นคว่ําจานสแตนเลส
จํานวน 2 ชั้น
ร.ร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116
- เตาแก๊สพร้อมถัง จํานวน 4 ชุด
ร.ร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116
และ ร.ร.วัดกู้ฯ
- หม้อหุงข้าวขนาด 10 ลิตร
จํานวน 2 ใบ
ร.ร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116
- หม้อหุงข้าวขนาด 5 ลิตร
จํานวน 1 ใบ รร.วัดกู้ฯ

130,000

39,600

9,000

3,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- เครื่องทําน้ําร้อนไฟฟ้า
จํานวน 1 เครื่อง รร.วัดบ่อ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- รถยนต์โดยสารขนาด 14 ที่นั่ง
(รถตู)้ จํานวน 1 คัน ร.ร.วัดบ่อฯ

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10,000

-

1,500,000

-

1,800,000

1,800,000

1,800,000

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ์
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2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2.1 โครงการพัฒนาการเรียน
การสอน

- เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่จําเป็นต้องมีครูผู้สอน
ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอน
เฉพาะด้าน ตามความต้องการของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

- จัดให้มีครูผู้สอนที่มีความ
เชี่ยวชาญในการสอนเฉพาะด้าน
เช่น ภาษาต่างประเทศ ดนตรี
ศิลปะการป้องกันตัว ฯลฯ
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครูผู้สอน

- โรงเรียนมีครูผู้สอนที่มีความ
เชี่ยวชาญในการสอนเฉพาะด้าน
ตรงตามความต้องการ

กองการศึกษา

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพ

- เพื่อให้ระบบการเรียนการสอน ICT

การเรียนการสอน ICT

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเป็นไป

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

800,000

800,000

800,000

- จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT
ในการจัดหาคอมพิวเตอร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- การเรียนการสอน ICT ของ

เรียนสําหรับนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง อุปกรณ์ พร้อมทั้งระบบเครือข่าย

- ครูและนักเรียนมีอุปกรณ์

- เพื่อควบคุมดูแลรักษาระบบ

คอมพิวเตอร์ และให้ความรู้ด้าน

คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ICT แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด

อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

คอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนให้

เทศบาล จํานวนประมาณ

ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

1,600 คน

เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ได้
รับการพัฒนาการเรียนรู้ ICT
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อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

กองการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์ในการ ให้บริการควบคุม ดูแล รักษา

ตลอดเวลา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
2.3 โครงการคัดเลือกและส่ง
ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

และตัวชี้วัด
- เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ได้แสดง
- จัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือกตัวแทน
ความสามารถในเชิงวิชาการและ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ความสามารถด้านอื่นๆ และกิจกรรม วิชาการ ทักษะการเรียนรู้และ
ประเภทต่างๆ
กิจกรรมประเภทต่าง ๆ
- ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม - ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
ด้านทักษะการเรียนรู้และกิจกรรม
กิจกรรมทางวิชาการ ทักษะการ
ประเภทต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่น
เรียนรู้และกิจกรรมประเภทต่างๆ
กับหน่วยงานอื่น

2557

2558

(บาท)
500,000

(บาท)
500,000

(บาท)
500,000

600,000

600,000

600,000

รายได้

รายได้

รายได้

14,000,000

14,000,000

14,000,000

อุดหนุนทั่วไป

อุดหนุนทั่วไป

อุดหนุนทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมในด้านทักษะการเรียนรู้
กิจกรรม ประเภทต่างๆ
- ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมในด้านทักษะการเรียนรู้
และกิจกรรมประเภทต่างๆ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น

กองการศึกษา

- นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
เติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน

กองการศึกษา
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2556

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม
2.4 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียน

- เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารเสริม
(นม) ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
และการเจริญเติบโตอย่างทั่วถึง

- สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จํานวน 3 แห่ง และโรงเรียนใน
สังกัดหน่วยงานอื่นจํานวน 8 แห่ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนโรงเรียน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

6,310,000

6,310,000

6,310,000

อุดหนุนทั่วไป

อุดหนุนทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

กองการศึกษา

2.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

- เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

การบริหารสถานศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

สถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนใน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

นครปากเกร็ดเป็นไปอย่างมี

สังกัดเทศบาล 3 แห่ง ดังนี้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ปากเกร็ด

ประสิทธิภาพและคล่องตัว

- ค่าอาหารกลางวัน

คล่องตัว

อุดหนุนทั่วไป สามารถจัดการเรียนการสอน

- ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง
- ค่าปรับปรุงหลักสูตร
ทางการศึกษา
- ค่าจัดซื้อหนังสือสําหรับ
ห้องสมุดโรงเรียน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนโรงเรียน
ที่ได้รับการสนับสนุน
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- ค่าพัฒนาครูและบุคลากร

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ

- จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

800,000

800,000

800,000

เรียนการสอนของบุคลากรทางการ

ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ศึกษา

ในสังกัดเทศบาล จํานวนไม่น้อย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ

กว่า 80 คน

- การจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- บุคลากรทางการศึกษาสามารถ กองการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัดเป็นไปตาม
ตัวชี้วัด

มาตรฐานและมีคุณภาพ

เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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กิจกรรม

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,300,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- พื้นที่มีระดับที่เหมาะสม

กองการศึกษา

4 โครงการจัดตั้งโรงเรียน
4.1 โครงการปรับปรุงพื้นที่และ

- เพื่อปรับปรุงพื้นที่และถมดินเสริม

ปรับปรุงพื้นที่เตรียมก่อสร้าง

ถมดินบริเวณที่ดินเทศบาล

บริเวณที่ดินเทศบาล(หนองบอน)

โรงเรียน โดย

(หนองบอน)

ให้ได้ระดับสําหรับเตรียมก่อสร้าง

- ก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล.

โรงเรียน

แบบตอกเสาเข็มใส่แผ่นกันดิน

ไม่ทรุดตัวและมีสภาพพร้อม

แยกเป็น
6,953,000

-

-

13,347,000

-

-

สําหรับการก่อสร้างอาคารเรียน

พร้อมทับหลัง คสล.ความยาว
ประมาณ 409.00 ม.
10,004 ตร.ม. ปริมาตรดินไม่
น้อยกว่า 46,419 ลบ.ม.
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนขนาดพื้นที่
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- ถมดินเสริมระดับพื้นที่ประมาณ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
4.2 โครงการก่อสร้างโรงเรียน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

200,000,000

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เทศบาลมีโรงเรียนในสังกัด

กองการศึกษา

- เพื่อให้มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

- จ้างเหมาดําเนินการก่อสร้าง

เพิ่มขึ้น

โรงเรียน จํานวน 1 แห่ง บริเวณ

เพิ่มขึ้น

- เพื่อให้การจัดบริการทางการศึกษา

หนองบอน

- เทศบาลสามารถจัดบริการทาง

เป็นไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน

การศึกษาได้อย่างทั่วถึงและ
ตัวชี้วัด

เพียงพอต่อความต้องการของ

เชิงปริมาณ : จํานวนอาคารเรียน

ประชาชน

ที่ก่อสร้างเสร็จตามแบบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
กองการศึกษา เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่นๆ
งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการสนับสนุนงบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

25,000,000 25,000,000 25,000,000 - สถานศึกษาในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อประโยชน์ สนับสนุนงบประมาณให้แก่
ด้านการจัดการศึกษา

สถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น

ในเขตเทศบาล

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด

ในเขตเทศบาล ได้แก่

การศึกษา

- สนับสนุนงบประมาณการจัด

- เพื่อสนับสนุนงบประมาณ

การศึกษา

ค่าอาหารกลางวัน

แยกเป็น

แยกเป็น

แยกเป็น

ได้อย่างมีคุณภาพ
10,000,000 10,000,000 10,000,000 -สถานศึกษามีความพร้อม
รายได้

รายได้

รายได้

- สนับสนุนงบประมาณค่าอาหาร

15,000,000

15,000,000

15,000,000

กลางวัน

อุดหนุนทั่วไป อุดหนุนทั่วไป

อุดหนุนทั่วไป

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนสถานศึกษา
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

สามารถการจัดการศึกษา

ทุกด้านในการจัดการศึกษา

96

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

กองการศึกษา

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
2.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

- เพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

35,000,000

การจัดการศึกษาขององค์กร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

พัฒนาคุณภาพการจัดการ

อุดหนุนทั่วไป

ปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ

ศึกษาของโรงรียนในสังกัด

จัดการเรียนการสอนของ

พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาขององค์กรปกครอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย

และหน่วยงานอื่น ๆ

โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั่วประเทศที่มีสถานศึกษาใน
สังกัด เข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ 70 แห่ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
กิจกรรม
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รูปแบบและแนวทางในการ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กร

2.2 โครงการประชาสัมพันธ์

- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ประเภท

การจัดการศึกษาท้องถิ่น

เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษา

ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานและ

ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กร

ข่าวสารการจัดกิจกรรมเพื่อ

และยอมรับในคุณภาพการจัด

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่

การพัฒนาคุณภาพการจัดการ

การศึกษามากขึ้น

รู้จักและยอมรับ

ศึกษาของโรงรียนในสังกัด

อุดหนุนทั่วไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่รู้จัก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนประเภทสื่อ
ประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
กองการศึกษา เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
ที่

โครงการ

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ด้านต่าง ๆตามความต้องการ
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง
ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน
ให้เป็นประโยชน์

จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
ทักษะ ด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็กและ
เยาวชน ในช่วงปิดเทอมภาค
ฤดูร้อน จํานวน 2 หลักสูตร ได่แก่
- ดนตรีและนาฎศิลป์
จํานวนไม่น้อยกว่า 50 คน
- วิชาการ ศิลปะ และศิลปะการ
ป้องกันตัว จํานวนไม่น้อยกว่า
100 คน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

450,000

450,000

450,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษา
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านต่าง ๆตรงตามความต้องการ
ของตนเอง
- เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง
ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน
ให้เป็นประโยชน์
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1 โครงการส่งเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
1.1 โครงการอบรมพัฒนาทักษะ
เยาวชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.2 โครงการอนุรักษ์เพลง
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชน
พระราชนิพนธ์และเพลงลูกทุ่งไทย ให้ตระหนักถึงคุณค่าเพลง
พระราชนิพนธ์และเพลงลูกทุ่งไทย
- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนา
ทักษะการออกเสียงภาษาไทย
ได้อย่างถูกต้อง และกล้าแสดงความ
สามารถพิเศษ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตระหนักถึงคุณค่าของเพลง
พระราชนิพนธ์และเพลงลูกทุ่งไทย
- เยาวชนสามารถออกเสียง
ภาษาไทยได้ถูกต้องและกล้าแสดง
ความสามารถพิเศษ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

100

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
เพลงพระราชนิพนธ์และเพลง
ลูกทุ่งไทย โดยจัดการประกวด
ร้องเพลง สําหรับเยาวชนจาก
โรงเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี
และจังหวัดใกล้เคียง
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ
150 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2557

2558

และตัวชี้วัด
1.3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม - เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขต
จัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนในเขต
คุณธรรมจริยธรรม
เทศบาลมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เทศบาล ได้แก่
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้ - ประกวดวาดภาพ
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
- ประกวดคัดไทย/มารยาท
- ประกวดอ่านทํานองเสนาะ
- ประกวดอ่านร้อยแก้ว
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

1.4 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
เด็กและเยาวชน

500,000

500,000

500,000

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดง
จัดกิจกรรมการแสดงความสามารถ
ความสามารถด้านต่าง ๆ
พิเศษของเยาวชน
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง - ประกวดดนตรีไทย
ให้เป็นประโยชน์
- ประกวดดนตรีสากล
- ประกวดกลองยาว
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย
จํานวน 10 ทีม
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
มีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารง
ชีวิต
- เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

กองการศึกษา

- เด็กและเยาวชนได้แสดงความ
สามารถพิเศษ
- เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

กองการศึกษา
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2556

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 โครงการสนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด
- เพื่อให้มีตัวแทนของเด็กและ

- จัดการประชุมสําหรับเด็กและ

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล

เยาวชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม

เยาวชนในท้องถิ่น

ประชุมมีส่วนร่วมแสดงความ

นครปากเกร็ด

ในการพัฒนาท้องถิ่น
- เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้
แสดงความคิดเห็นในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการจัด
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

- จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนนักเรียน
จากโรงเรียนในเขตเทศบาล
จํานวนไม่น้อยกว่า 16 โรงเรียน

คิดเห็นและเสนอความต้องการ
ในการพัฒนาท้องถิ่นและการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
- เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการ
ประชุมมีความเข้าใจและมีความ
สามัคคี

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนโรงเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการ

กองการศึกษา
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2.1 โครงการจัดกิจกรรม

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
2.2 โครงการถนนเด็กเดิน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

และตัวชี้วัด
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความคิด สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน

2556

2557

2558

(บาท)
500,000

(บาท)
500,000

(บาท)
500,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
นครปากเกร็ดสามารถจัดกิจกรรม

ปากเกร็ดในการจัดกิจกรรมส่งเสริม

กิจกรรม"ถนนเด็กเดิน"

ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ทักษะและประสบการณ์นอกห้อง

- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และ

เรียน

ค่าใช้จ่ายที่จําเป็น

- เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์

-ค่าจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน

ในการแสดงศักยภาพของเด็กและ

- การแสดงของนักเรียน

เยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ

โรงเรียนร่วมกิจกรรมประมาณ 16
โรงเรียน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนโรงเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กองการศึกษา
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ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร เทศบาลนครปากเกร็ดในการจัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

400,000

400,000

400,000 - เยาวชนมีความรักและหวงแหน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้เยาวชนมีความรักและ

- จัดอบรมและทัศนศึกษาเกี่ยวกับ

สัมพันธ์

หวงแหนในธรรมชาติและ

การอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในเขต

- สร้างจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษ์

เทศบาลนครปากเกร็ด

สิ่งแวดล้อม

จํานวน 100 คน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

104
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1.1 โครงการจัดกิจกรรมเยาวชน

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000 -แหล่งน้ํามีคุณภาพที่ดีขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 โครงการสร้างจิตสํานึกในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.1 โครงการเฝ้าระวังและฟื้นฟู

-เพื่อเป็นการปรับปรุงและฟื้นฟู

-จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและฟื้นฟูแหล่งน้ํา 100,000

แหล่งน้ําในเขตเทศบาล

แหล่งน้ํา

-จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาทําความ

-ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สาธารณสุข

-เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ประชาชน

สะอาดแหล่งน้ําไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี

แหล่งน้ํา และไม่ทิ้งขยะลงใน

ไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ํา

และสิ่งแวดล้อม

แหล่งน้ํา

-เพื่อเฝ้าระวังและอนุรักษ์น้ํา

ตัวชี้วัด

ในแหล่งน้ํา

เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการ -อบรมประชาชน จํานวนอย่างน้อย

105
10

2.2 โครงการสร้างจิตสํานึกและ

กองการ

100,000

100,000

100,000 -ประชาชนมีจิตสํานึก และมี

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

100 คน

ส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม

-จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

ธรรมชาติเพิ่มขึ้น

-เพื่อสร้างจิตสํานึกและส่งเสริมให้

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา

สิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้รับการอบรม
/จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม

กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
2.3 โครงการคลองสวย น้ําใส
ชาวปากเกร็ดร่วมใจพัฒนา
คลองบางพูด

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการปรับปรุงและฟื้นฟู
สภาพแหล่งน้ําในคลองบางพูด
- พัฒนาสภาพแวดล้อม
คลองบางพูดให้มีความสะอาด
อย่างยั่งยืน

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

(บาท)
2,000,000

(บาท)
-

(บาท)
-

90,000

90,000

90,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
กองการ
อนุรักษ์และดูแลรักษา
สาธารณสุข
คลองบางพูด
และสิ่งแวดล้อม
- ประชาชนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น
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และตัวชี้วัด
- อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน/
สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัยและ
ตั้งอยู่ริมคลองบางพูด
จํานวนอย่างน้อย 100 คน
- จ้ดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ร่วมกันรักษาดูแล
คลองบางพูดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนา
ทําความสะอาดคลองบางพูด

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม/จํานวนครั้งที่จัดทํากิจกรรม
2.4 โครงการรักษ์ต้นไม้
รักษ์สิ่งแวดล้อม

- เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นจิตสํานึก
ให้แก่เยาวชนในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มี
ความรู้และเข้าใจวิธีการปลูกและ
การดูแลรักษาต้นไม้อย่างถูกต้อง

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การปลูกและดูแลรักษาต้นไม้
ให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด จํานวน 120 คน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าอบรม

- ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิตสํานึก
ในการดูแลรักษาต้นไม้เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพน้ําที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการ
งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

450,000,000

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสีย

สํานักการช่าง

1 โครงการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย
ในเขตเมือง
- ก่อสร้างระบบรวบรวมและ

และบําบัดน้ําเสีย (โซน 1 ศรีสมาน) จากชุมชน ก่อนปล่อยลงสู่

บําบัดน้ําเสีย ขนาดประมาณ 4,500
ลบ.ม. บริเวณที่ดินของเทศบาล

แหล่งน้ําธรรมชาติ

ถนนศรีสมาน

เสนอขอรับ

ในชุมชน

เงินอุดหนุน

- สามารถปรับคุณภาพน้ําใน

กระทรวง
ทรัพยากรฯ

แหล่งน้ําธรรมชาติ

-

450,000,000 - สามารถแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสีย
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1.1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม - เพื่อรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย

ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ําเสีย
1.2 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม - เพื่อรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
และบําบัดน้ําเสีย(โซน 2 โรงฆ่าสัตว์) จากชุมชน ก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน้ําธรรมชาติ

- ก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสีย ขนาดประมาณ 4,500
ลบ.ม. บริเวณโรงฆ่าสัตว์
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ําเสีย

-

เสนอขอรับ ในชุมชน
เงินอุดหนุน - สามารถปรับคุณภาพน้ําใน
กระทรวง แหล่งน้ําธรรมชาติ
ทรัพยากรฯ

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
1.3 โครงการก่อสร้างระบบบําบัด
น้ําเสียบริเวณตลาดชลประทาน

วัตถุประสงค์
- เพื่อบําบัดน้ําเสีย จากชุมชน
ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ

(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ขนาดประมาณ 200 ลบ.ม.

2556

2557

(บาท)
-

(บาท)

-

-

-

7,000,000

-

2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(บาท)
20,000,000 - สามารถแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสีย
ในชุมชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ําเสีย

- ปรับปรุงบ่อบําบัดน้ําเสียเดิมของ
หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย
จํานวน 1 บ่อ

5,000,000 - สามารถแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสีย
ในชุมชน

สํานักการช่าง

ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : จํานวนบ่อบําบัด
2.2 โครงการปรับปรุงระบบบําบัด
น้ําเสียในหมู่บ้านลานทอง

- เพื่อบําบัดน้ําเสีย จากชุมชน
ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ

- ปรับปรุงบ่อบําบัดน้ําเสียเดิมของ
หมู่บ้านลานทอง
จํานวน 1 บ่อ
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : จํานวนบ่อบําบัด

-

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสีย
ในชุมชน

สํานักการช่าง
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2 โครงการติดตั้ง / ปรับปรุงระบบ
บําบัดน้ําเสีย
2.1 โครงการปรับปรุงระบบบําบัด - เพื่อบําบัดน้ําเสีย จากชุมชน
น้ําเสียในหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ
ซอย 16

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
2.3 โครงการปรับปรุงระบบบําบัด
น้ําเสียในหมู่บ้านศราวัณวิลล์

วัตถุประสงค์
- เพื่อบําบัดน้ําเสีย จากชุมชน
ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด
- ปรับปรุงบ่อบําบัดน้ําเสียเดิมของ
หมู่บ้านศราวัณวิลล์ จํานวน 1 บ่อ

(บาท)
-

(บาท)
5,000,000

(บาท)
-

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสีย
ในชุมชน

500,000

-

-

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสีย
ในคลองบางพูด
- ทัศนีภาพคลองบางพูดมีความ
สวยงามขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : จํานวนบ่อบําบัด
- เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพน้ํา - ปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพน้ํา
ในคลองบางพูด โดยจัดทําแปลง
- เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ
ปลูกพืชชายน้ําและพืชลอยน้ํา
คลองบางพูดให้มีความสวยงาม
ร้อยละ 20 ของพื้นที่ผิวน้ําทั้งหมด
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : จํานวนคลองที่พัฒนา
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3 โครงการพัฒนาคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําธรรมชาติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

12,000,000 12,000,000 12,000,000 -เทศบาลสามารถกําจัดขยะ
มูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

100,000,000 100,000,000 100,000,000 - การกําจัดขยะในเขตเทศบาล
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการ
1.2 โครงการจ้างเหมาเอกชน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน - จ้างเหมาเอกชนดําเนินการเก็บขน
เก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ขยะมูลฝอย
และกําจัดขยะภายในเขตเทศบาล
ไม่น้อยกว่า 200 ตันต่อวัน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการ
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1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการขยะมูลฝอย
1.1 โครงการกําจัดขยะมูลฝอย -เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับ
-สนับสนุนงบประมาณในการกําจัด
ในเขตเทศบาล
การกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ขยะมูลฝอยให้กับหน่วยงานที่รับ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขยะไปกําจัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ - เพื่อให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์
อุปกรณ์การจัดการขยะ
เครือ่ งใช้ที่เหมาะสมเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด
จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการจัดเก็บ
รวบรวมและขนกิ่งไม้และขยะดังนี้
- เครื่องย่อยกิ่งไม้ขนาดไม่น้อยกว่า
10 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
- ถังขยะทรงเหลี่ยม ขนาดความจุ
660 ลิตร 100 ใบ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ์

(บาท)
5,300,000

(บาท)
-

(บาท)
-

3,500,000

-

-

1,800,000

-

-

แยกเป็น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- การเก็บ รวบรวม และขนกิ่งไม้ กองการ
และขยะเป็นไปอย่างมี
สาธารณสุข
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
และสิ่งแวดล้อม
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117,300,000 112,000,000 112,000,000

341,300,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 4 สร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอย
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000

150,000

150,000 -ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการสร้างศักยภาพชุมชน
ในการจัดการขยะมูลฝอย
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้

- อบรมนักเรียนโรงเรียนในเขต

เรื่องการจัดการขยะอันตราย

และมีส่วนร่วมในการคัดแยก

เทศบาล 150 คน ประชาชนทั่วไป

เรื่องการจัดการขยะอันตราย

สาธารณสุข

ขยะอันตรายก่อนทิ้ง

จํานวน 63 ชุมชน จํานวน 126 คน

และมีส่วนร่วมในการจัดการ

และสิ่งแวดล้อม

-เพื่อลดการปนเปื้อนของสารพิษสู่

- จัดกิจกรรมรณรงค์ขยะอันตราย

ขยะอันตรายอย่างถูกต้องและ

สิ่งแวดล้อม

ในชุมชนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง

ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการอบรม

กองการ
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1.1 โครงการอบรมความรู้

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

300,000

300,000 -นครปากเกร็ดมีภูมิทัศน์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
รักษาความสะอาดชุมชน
-เพื่อให้นครปากเกร็ดมีความสะอาด -อบรมให้ความรู้แก่เจ้าของบ้าน/

ถนนน่ามอง สู่นครปากเกร็ด

สวยงาม

เมืองน่าอยู่

-ประชาชนให้ความร่วมมือในการดูแล ริมถนนติวานนท์ จํานวนไม่น้อยกว่า

และสวยงาม

รักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ

100 คน

-ประชาชนร่วมกันดูแลรักษา

-จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาถนน

ความสะอาดถนนสายหลัก

สายหลักให้สะอาดสวยงาม

และบริเวณหน้าบ้านของตนเอง

ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง

ไม่ให้รกรุงรัง

อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่บริเวณ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการอบรม/
จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม

และทัศนียภาพที่สะอาด

กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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2.1 โครงการหน้าบ้านสะอาด

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

120,000

120,000

120,000 -ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยก
ขยะมูลฝอย

-เพื่อให้มีความรู้และทักษะด้านการลด -อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ประชาชน

3.1 โครงการรณรงค์ ลด คัดแยก คัดแยกขยะ และการนํากลับมาใช้ใหม่ ทั่วไป จํานวน 62 ชุมชน

ทักษะในการลด คัดแยกขยะ

และนํากลับมาใช้ใหม่

-เพื่อสร้างแกนนําด้านการลด คัดแยก จํานวน 100 คน

ตลอดจนการนําวัสดุสิ่งของเหลือ

ขยะและนํากลับมาใช้ใหม่

ใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เหมาะสม

-จัดกิจกรรมรณรงค์ ลดการใช้

-ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนํา

สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น การนํากลับมาใช้ใหม่ (Reused)

ความรู้ไปเผยแพร่ตลอดจนนําไป

-เพื่อลดภาวะโลกร้อน

สาธิตให้บุคคลอื่นได้ทราบและ

และเดินขบวน จํานวนไม่น้อยกว่า

-เพื่อสร้างกระบวนการเสริมสร้างชีวิต 3 ครั้ง

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเป็นอยู่ให้พอเพียงตามโครงการ

และมีความพอเพียง

พระราชดําริ

ตัวชี้วัด

-ลดปริมาณขยะที่จะต้องจัดเก็บ

เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการอบรม/

และขนส่งไปกําจัด

จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม

สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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-เพื่อสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่ด้าน (Reduce) การคัดแยก (Recycle)

กองการ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

400,000

300,000

300,000 - เทศบาลมีศูนย์รีไซเคิลต้นแบบ

กองวิชาการ
และแผนงาน

3.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ - เพื่อให้การดําเนินงานของ

- ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน

ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชน

ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนเป็นไปอย่าง

และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ

และแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการ

มีประสิทธิภาพ

ศูนย์รีไซเคิลชุมชนพบสุข ดังนี้

ขยะมูลฝอยในชุมชน

- เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์รีไซเคิล

- โครงการรีไซเคิลขยะชีวภาพ

ขยะชุมชน หมู่บ้านพบสุข ในการ

- เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน

เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้

ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข

ในการจัดการขยะมูลฝอย

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนส่วนราชการ,
องค์กรที่ศึกษาดูงานต้นแบบ/จํานวน
สื่อประชาสัมพันธ์
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ศูนย์รีไซเคิล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาระบบป้องกันน้ําท่วม
งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

14,000,000

-

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การพังทลายของตลิ่งลดลง

สํานักการช่าง

34,000,000 - สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การพังทลายของตลิ่งลดลง

สํานักการช่าง
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1 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน
1.1 โครงการก่อสร้างเขื่อน
- เพื่อช่วยในการระบายน้ําในเขต - ก่อสร้างเขื่อนคลองบางพังจาก
คลองบางพัง ต.บางพูด
เทศบาลนครปากเกร็ด
ทิศตะวันตกของถนนติวานนท์ไป
- เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ข้างละ 500.00 เมตร ความยาวรวม
1,000.00 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ความยาวเขื่อน
1.2 โครงการก่อสร้างเขื่อน
คลองบางพูด ระยะที่ 1

- เพื่อช่วยในการระบายน้ําในเขต - ก่อสร้างเขื่อนคลองบางพูด
เทศบาลนครปากเกร็ด
จากคลองส่วยถึงจุดตัดคลองเกลือ
- เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวประมาณ
2,400.00 เมตร
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ความยาวเขื่อน

ที่

1.3 โครงการก่อสร้างเขื่อน

- เพื่อช่วยในการระบายน้ําในเขต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- ก่อสร้างเขื่อนคลองบางพูดบริเวณ

คลองบางพูด ระยะที่ 2

เทศบาลนครปากเกร็ด

เขื่อนเดิมจากโรงบําบัดน้ําเสีย

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2556
2557
2558
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000,000 - สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมใน สํานักการช่าง
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง มสธ. ถึงหลังหมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ

- การพังทลายของตลิ่งลดลง

ทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวประมาณ
1,400.00 เมตร
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ความยาวเขื่อน
- เพื่อช่วยในการป้องกันน้ําท่วม
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ป้องกันตลิ่งพัง
และการป้องกันน้ําท่วม (ส่วนที่ 2) ดังนี้

บริเวณสะพานพระราม 4

- เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง - ก่อสร้างผนังกันน้ําเซาะ

และป้องกันตลิ่งพังและน้ําท่วม

ถึงวัดสนามเหนือ (ส่วนที่ 2 )

- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่

ความกว้างประมาณ 8.00 เมตร

- ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน

บริเวณเขื่อนริมน้ําเป็นสถานที่

ยาวประมาณ 150.00 เมตร

หย่อนใจ

พักผ่อน

- ก่อสร้างทางเดินเท้าเหนือเขื่อน

- เทศบาลมีพื้นที่สําหรับจัดงาน

- เพื่อให้เทศบาลมีพื้นที่ในการ

พร้อมท่าเทียบเรือ ศาลาอเนกประสงค์

ประเพณีของเทศบาลหรือชุมชน

จัดงานประเพณีหรือกิจกรรม

และระบบสาธารณูปโภค

ในพื้นที่

ต่างๆ เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ความยาวเขื่อน

80,000,000

-

-

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สํานักการช่าง
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1.4 โครงการก่อสร้างเขื่อน
กันน้ําเซาะริมแม่น้ําเจ้าพระยา

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

12,000,000

-

1.5 โครงการก่อสร้างเขื่อน

- เพื่อช่วยในการระบายน้ําในเขต

- ก่อสร้างเขื่อนคลองวัดช่องลม

คลองวัดช่องลม ตําบลบ้านใหม่

เทศบาลนครปากเกร็ด

บริเวณสะพานวัดช่องลมถึงจุดเชื่อมต่อ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

สํานักการช่าง

ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง แนวถนนใหม่ทั้ง 2 ฝั่ง

- การพังทลายของตลิ่งลดลง

ความยาวประมาณ 800.00 เมตร
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ความยาวเขื่อน
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1.6 โครงการก่อสร้างเขื่อน
คลองบ้านเก่า ต.บ้านใหม่

- เพื่อช่วยในการระบายน้ําในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด

- ก่อสร้างเขื่อนคลองบ้านเก่า
จากเขื่อนเดิมบริเวณสะพานหมู่บ้าน

- เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง อารียาถึงประตูน้ําปากคลองบ้านเก่า
ทั้ง 2 ฝั่ง ยาวประมาณ
1,200.00 เมตร
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ความยาวเขื่อน

-

17,000,000

-

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การพังทลายของตลิ่งลดลง

สํานักการช่าง

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
1.7 โครงการก่อสร้างเขื่อน
- เพื่อช่วยในการระบายน้ําในเขต - ก่อสร้างเขื่อน บริเวณแยก
แยกคลองบ้านเก่า ถึงถนนศรีสมาน เทศบาลนครปากเกร็ด
คลองบ้านเก่าถึงถนนศรีสมาน
- เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ความยาวประมาณ 198.00 เมตร

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,366,000
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การพังทลายของตลิ่งลดลง

สํานักการช่าง

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การพังทลายของตลิ่งลดลง

สํานักการช่าง

ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ความยาวเขื่อน

ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ความยาวเขื่อน

10,000,000

-

-
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1.8 โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน - เพื่อช่วยในการระบายน้ําในเขต - ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน
บริเวณท้ายคลองบ้านเก่า
เทศบาลนครปากเกร็ด
แบบตอกเสาเขื่อน Concrete
- เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง Sheetpile พร้อมทับหลัง ค.ส.ล
ความยาวประมาณ 240.00 ม.

ที่

โครงการ
1.9 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
แนวเขื่อนพร้อมทางเดินเท้า
ค.ส.ล. ซอยต้นมะพร้าว
(ถนนสุขาประชาสรรค์ 2)

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง - ก่อสร้างปรับปรุงแนวเขื่อน
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
พร้อมทางเดินเท้า ค.ส.ล
กว้าง 1.30 ม. ยาวประมาณ 157.00 ม.
พื้นที่ประมาณ 204.00 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,580,000
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การพังทลายของตลิ่งลดลง

สํานักการช่าง

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การพังทลายของตลิ่งลดลง

สํานักการช่าง

ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ความยาวเขื่อน

- เพื่อช่วยในการระบายน้ําในเขต - ก่อสร้างเขื่อนคลองตรงบริเวณ
เทศบาลนครปากเกร็ด
ซอยพระแม่มหาการุณย์ถึงบริเวณ
- เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง จุดเชื่อมคลองบ้านใหม่ ทั้ง 2 ฝั่ง
ความยาวประมาณ 1,100.00 เมตร
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ความยาวเขื่อน

-

16,000,000

-
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1.10 โครงการก่อสร้างเขื่อน
บริเวณริมคลองตรง ต.บ้านใหม่

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา
2.1 โครงการก่อสร้างระบบ
- เพื่อช่วยระบายน้ําในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด
ระบายน้ําบริเวณลํารางดงตาล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

5,000,000

-

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง สํานักการช่าง
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-

10,000,000

-

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง สํานักการช่าง

- ก่อสร้างรางยู ค.ส.ล บริเวณหมู่บ้าน
นิชดาธานีถึงบึงน้ําหมู่บ้านศราวัณวิลล์
กว้างประมาณ 2.00-4.00 ม.
ยาวประมาณ 250.00 ม.

2.2 โครงการก่อสร้างดาดท้องคลอง - เพื่อช่วยระบายน้ําในเขต

- ก่อสร้างดาดท้องคลองบริเวณหมู่บ้าน

คอนกรีตบริเวณคลองตาล
หมู่บ้านลานทอง

ลานทอง กว้างประมาณ 4.00-6.00 ม.
ยาวประมาณ 500.00 ม.

เทศบาลนครปากเกร็ด

ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ความยาวดาดท้องคลอง
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ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ความยาวรางยู ค.ส.ล

ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2.3 โครงการก่อสร้างดาดท้องคลอง - เพื่อช่วยระบายน้ําในเขต
บริเวณคลองแวะ
เทศบาลนครปากเกร็ด

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

12,000,000

-

- ก่อสร้างดาดท้องคลองรูปตัวยู
ต่อจากเดิม กว้างประมาณ 5.00 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง สํานักการช่าง

ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยาวประมาณ 1,000.00 เมตร
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ความยาวดาดท้องคลอง
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2.4 โครงการก่อสร้างดาดท้องคลอง - เพื่อช่วยระบายน้ําในเขต
บริเวณคลองทองหลาง
เทศบาลนครปากเกร็ด

- ก่อสร้างดาดท้องคลองรูปตัวยู
กว้างประมาณ 6.00 เมตร
ยาวประมาณ 900.00 เมตร
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ความยาวดาดท้องคลอง

-

8,000,000

-

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง สํานักการช่าง

ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

4,000,000

-

2.5 โครงการปรับปรุงระบบ

- เพื่อช่วยระบายน้ําในเขต

- วางท่อระบายน้ําบริเวณลําราง

ระบายน้ําและก่อสร้างถนน

เทศบาลนครปากเกร็ด

สาธารณะหลังโรงเรียนอันวิดา

บริเวณหมู่บ้านเมืองทองธานี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง สํานักการช่าง

ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ําของเดิม
ความยาว 130.00 ม. ก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.และ ท่อระบายน้ํา
กว้างประมาณ 8.50 ม.ยาว 20.00 ม.

123

ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ความยาวท่อระบายน้ํา
และความยาวถนน
2.6 โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

- เพื่อปรับปรุงฝาบ่อพัก ท่อระบายน้ํา

ท่อระบายน้ํา

ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

ให้สะดวกต่อการลอกท่อระบายน้ํา

18,000,000 13,000,000 10,000,000 - สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง สํานักการช่าง
ในชุมชน

ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : จํานวนฝาบ่อที่ปรับปรุง

112,946,000

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

และตัวชี้วัด
2.7 โครงการติดตั้งฝาท่อลอดเหลี่ยม - เพื่อการระบายน้ํา และกําจัดสิ่ง -เพื่อติดตั้งฝาท่อลอดเหลี่ยม จํานวน
บริเวณคลองบ้านเก่า พร้อมลอก ปฏิกูลในท่อลอดเหลี่ยม บริเวณ
24 ฝา และลอกสิ่งปฏิกูล ประมาณ
สิ่งปฏิกูล
คลองบ้านเก่า
2,250 ลบ.ม.

2556

2557

2558

(บาท)
3,000,000

(บาท)
-

(บาท)
-

-

10,000,000

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขังในชุมชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : จํานวนฝาท่อที่ติดตั้ง
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3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ํา
3.1 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ํา - เพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางาน
ของสถานีสูบน้ําให้มีประสิทธิภาพ
คลองบ้านเก่า ตําบลบ้านใหม่
มากขึ้น

- ปรับปรุงสถานีสูบน้ํา ขนาดประมาณ
6.50x30.00 ม. ลึกประมาณ 6.00 ม.
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าขนาด
1.00 ลบ.ม./วินาที จํานวน 2 เครื่อง
และติดตั้งเครื่องตักขยะ สายลําเลียง
ขยะพร้อมระบบควบคุม
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : สถานีสูบน้ําที่ปรับปรุง
แล้วเสร็จ

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง สํานักการช่าง
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
3.2 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ํา
คลองส่วยเชื่อมคลองบ้านใหม่

วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางาน
ของสถานีสูบน้ําให้มีประสิทธิภาพ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

6,000,000

-

-ปรับปรุงระบบสูบน้ําเดิม ให้สามารถ
สูบน้ําได้ 2 ทาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง สํานักการช่าง
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : สถานีสูบน้ําที่ปรับปรุง
แล้วเสร็จ
- เพื่อช่วยระบายน้ําในเขต

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ํา กว้างประมาณ

บริเวณคลองหัวสิงห์

เทศบาลนครปากเกร็ด

6.50 x 30.00 ม. ลึกประมาณ 6.00 ม.
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า
ขนาด 1.00 ลบ.ม./วินาที จํานวน
2 เครื่อง และติดตั้งเครื่องตักขยะ
สายพาน ลําเลียงขยะพร้อมระบบ
ควบคุม
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : สถานีสูบน้ําที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

10,000,000

-

-

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง สํานักการช่าง
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.3 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ํา

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

6,000,000

-

3.4 โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ํา

- เพื่อช่วยระบายน้ําในเขต

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ําขนาดประมาณ

บริเวณลํารางดงตาล

เทศบาลนครปากเกร็ด

4.00x5.00 ม. ลึกประมาณ 5.00 ม.

หลังหมู่บ้านศราวัณวิลล์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง สํานักการช่าง

ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตั้งบานประตูขนาด 1.50 ม.
จํานวน 1 บาน พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําขนาดไม่น้อยกว่า
0.20 ลบ.ม./วินาที จํานวน 2 เครื่อง
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ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : บ่อสูบน้ําที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
3.5 โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ํา

- เพื่อช่วยระบายน้ําในเขต

- ปรับปรุงบ่อสูบน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง

บริเวณประตู 2 ชุมชนประชานิเวศน์ เทศบาลนครปากเกร็ด

ประมาณ 2.00x6.00 ม.ลึกประมาณ

2 ระยะ 3

3.00 ม.พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า
ขนาด 0.10 ลบ.ม./วินาที
จํานวน 2 เครื่อง
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : บ่อสูบน้ําที่ปรับปรุง
แล้วเสร็จ

-

-

4,000,000 - สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง สํานักการช่าง
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

7,000,000

-

-

3.6 โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ํา

- เพื่อช่วยระบายน้ําในเขต

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า ขนาด

บริเวณหัวถนนแจ้งวัฒนะ

เทศบาลนครปากเกร็ด

0.5 ลบ.ม./วินาที จํานวน 2 เครื่อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง สํานักการช่าง
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมติดตั้งบานระบายน้ํา และวาง
ท่อระบายน้ํา
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : จํานวนเครื่องสูบน้ํา
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3.7 โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ํา - เพื่อช่วยระบายน้ําในเขต

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า ขนาด

สถานีสูบน้ําปากคลองบ้านใหม่

3.00 ลบ.ม./วินาที จํานวน 3 เครื่อง

เทศบาลนครปากเกร็ด

ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : จํานวนเครื่องสูบน้ํา

-

54,000,000

-

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง สํานักการช่าง

ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่

3.8 โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ํา - เพื่อช่วยระบายน้ําในเขต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า ขนาด

บริเวณหมู่บ้านการบินไทย ซอย16 เทศบาลนครปากเกร็ด

0.5 ลบ.ม./วินาที จํานวน 2 เครื่อง

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2556
2557
2558
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000,000 - สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง สํานักการช่าง
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมติดตั้งบานระบายน้ําและวาง
ท่อระบายน้ํา
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : จํานวนเครื่องสูบน้ํา
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3.9 โครงการดําเนินการและ
บํารุงรักษาระบบสูบน้ํา
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

- เพื่อดําเนินการและบํารุงรักษา
ระบบสูบน้ําป้องกันน้ําท่วมของ
เทศบาลนครปากเกร็ด ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

- จ้างเหมาดูแลรักษาและซ่อมบํารุง
สถานีสูบน้ําและบ่อสูบน้ํา เพื่อการ
ระบายน้ําในเขตเทศบาลนคร
ปากเกร็ด จํานวน 40 แห่ง
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ :จํานวนสถานีสูบน้ํา
และบ่อสูบน้ํา

12,000,000 12,000,000 12,000,000 - สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ท่อลอดถนน/ท่อข้าม
4.1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ท่อลอด บริเวณซอยติวานนท์ปากเกร็ด 28

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงขยายช่องระบายน้ํา
บริเวณจุดตัดกับถนน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ํา

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- ก่อสร้างปรับปรุงท่อลอด บริเวณ
ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 28 เพื่อระบาย
น้ําบริเวณคลองตาล ตําบลบางพูด
ขนาดกว้าง 1.50 ม.X 1.50 ม. ยาว
10.00 ม.จํานวน 2 แถว

400,000

-

-

1,440,000

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สํานักการช่าง

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สํานักการช่าง
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(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ท่อลอดที่ก่อสร้าง
ปรับปรุงแล้วเสร็จ
4.2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ท่อลอด บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน
พงษ์เพชร

- เพื่อปรับปรุงขยายช่องระบายน้ํา
บริเวณจุดตัดกับถนน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ํา

- ก่อสร้างปรับปรุงท่อลอด
บริเวณทางเข้าหมู่บ้านพงษ์เพชร
เพื่อระบายน้ําบริเวณคลองส่วย
ตําบลคลองเกลือ ขนาดกว้าง 1.50 ม.x
1.50 ม.ยาว 32.00 ม. จํานวน 3 แถว
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ท่อลอดที่ก่อสร้าง
ปรับปรุงแล้วเสร็จ

4.3 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- เพื่อปรับปรุงขยายช่องระบายน้ํา ก่อสร้างปรับปรุงท่อลอด

ท่อลอด บริเวณซอยประเสริฐ

บริเวณจุดตัดกับถนน

บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม

อิสลาม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

เพื่อระบายน้ําบริเวณลําราง

ระบายน้ํา

หนองตาเกิ้น ตําบลบางตลาด

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

สํานักการช่าง

ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขนาดกว้าง 1.50 ม.X 1.50 ม ยาว
10.00 ม. จํานวน 2 แถว
ตัวชี้วัด:
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เชิงปริมาณ : ท่อลอดที่ก่อสร้าง
ปรับปรุงแล้วเสร็จ
5 โครงการลอกท่อระบายน้ํา

- เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ํา

- ลอกทําความสะอาดท่อระบายน้ํา

อุดตัน ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด

ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : จํานวนถนนที่ดําเนินการ

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการขุดลอกคูคลองสาธารณะ - เพื่อแก้ไขปัญหาคูคลองและ
ลํารางธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถ
ระบายน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
- เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ําธรรมชาติให้มี
ความสมดุลสวยงามและรักษา
สภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- ขุดลอกโคลนเลน กําจัดวัชพืชและ
เศษขยะ ปรับปรุงสภาพพื้นที่
ริมคูคลองและลํารางสาธารณะ
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6,000,000 6,000,000 6,000,000 - สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง
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ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล
งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

6,000,000

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง
- ดําเนินการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

และสะพานทางเดินเท้าบริเวณ

สะพานทางเดินเท้าบริเวณคลอง

ข้างทางของเขื่อนและสะพาน

คลองบางพูด

บางพูด

ทางเดินเท้าบริเวณคลองบางพูด
ระยะทางประมาณ 7,000 ม.
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ดําเนินการ

- บริเวณดังกล่าวมีความร่มรื่น
และสวยงามมากขึ้น

สํานักการช่าง
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1.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อน - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อน และ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.2 โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา

- เพื่อให้เทศบาลมีสภาพภูมิทัศน์

- จ้างเหมาดูแลรักษาไม้ดอกไม้

3,700,000 3,700,000 3,700,000 - ภูมิทัศน์บริเวณไหล่ทางและ

ไหล่ทาง/เกาะกลางถนนในเขต

สวยงามร่มรื่น และเป็นระเบียบ

ประดับเกาะกลางถนนและไหล่ทาง

เกาะกลางถนน มีความสวยงาม

เทศบาล

เรียบร้อย

จํานวน 5 แห่ง ได้แก่

ร่มรื่น และเป็นระเบียบเรียบร้อย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

บริเวณท่าน้ําปากเกร็ด ถนนศรีสมาน
ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนภูมิเวทและ
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี
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ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : จํานวนสถานที่
ที่ได้รับการดูแลรักษา
1.3 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่อความร่มรื่นของ

- ก่อสร้างปรับปรุงโครงเหล็กหลังคา

หลังคาคลุมทางเดิน บริเวณหน้า

ประชาชนในการเดินทาง

Metal Sheet กว้างประมาณ 5.00 ม.

ทางเข้าตลาดเก่าริมน้ํา

ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ยาวประมาณ 33.00 ม. พร้อม

ด้านศาลเจ้าแม่ทับทิม

ของเทศบาล

รางและท่อระบายน้ําฝน พื้นที่
ประมาณ 165.00 ตร.ม.
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : บริเวณที่ดําเนินการ

-

990,000

-

- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ
และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล
2.1 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นนทบุรี
ด้านเมืองทองธานี (ระยะที่ 2)

วัตถุประสงค์

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

15,000,000

-

- ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณทางเข้าสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นนทบุรี
ด้านเมืองทองธานี ต่อจากของเดิม
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการ
ที่ปรับปรุง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ทางเข้าสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นนทบุรี
ด้านเมืองทองธานีมีความสวยงาม
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและกิจกรรม
ในโอกาสต่างๆ
- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน
และออกกําลังกาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักการช่าง
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- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ทางเข้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
นนทบุรี ให้สวยงามและเหมาะสม
สําหรับการใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและกิจกรรมใน
โอกาสต่างๆ
- เพื่อความสะดวกสําหรับประชาชน
ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อน และ
ออกกําลังกาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

10,000,000

-

- ก่อสร้างปรับปรุงรั้วโดยรอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนที่เข้ามาพักผ่อน

สํานักการช่าง

2.2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้ว

- เพื่อปรับปรุงรั้วรอบสวนสมเด็จ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

พระศรีนครินทร์ นนทบุรี ให้สวยงาม สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

และออกกําลังกายได้รับ

นนทบุรี

แข็งแรงและปลอดภัย

ความปลอดภัย

นนทบุรี ความสูงประมาณ 2.00 ม.

- เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ความยาวรวมประมาณ 2,500.00 ม.
ที่เข้ามาพักผ่อนและออกกําลังกาย
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ความยาวรั้ว

135

2.3 โครงการปรับปรุงพื้นที่

- เพื่อปรับปรุงพื้นที่รอบสระน้ํา

รอบสระน้ําภายในสวนสมเด็จ

ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ค.ส.ล.พร้อมทางเดินเท้า โดยรอบ

และออกกําลังกายได้รับ

พระศรีนครินทร์ นนทบุรี

นนทบุรี ให้มีความสวยงาม แข็งแรง สระน้ําภายในสวนสมเด็จ

ความปลอดภัย

ปลอดภัยป้องกันดินพังทลาย

- ก่อสร้างปรับปรุงกําแพงกันดิน

พระศรีนครินทร์ นนทบุรี
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ความยาวกําแพงกันดิน

-

30,000,000

-

- ประชาชนที่เข้ามาพักผ่อน

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

2.4 โครงการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

-เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จ

- ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ภายในสวน

25,000,000

สวนไม้เมืองนนท์

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

แยกเป็น

โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ด้าน

บริเวณพื้นที่ว่างด้านที่ติดกับ

พฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์พันธุ์พืช วัดเรืองเวชมงคลเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่
สวนไม้เมืองนนท์

- ปลูกสร้างบ้านทรงไทยภายใน

งบประมาณ

จัดเป็นนิทรรศการพระราชประวัติ

- เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของ

สํานักการช่าง

- ประชาชนและเยาวชน
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืช

รายได้
20,000,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนและเยาวชนทั่วไป

5,000,000

- ปลูกไม้ผลเมืองนนท์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สวนไม้เมืองนนท์

อบจ.นนทบุรี
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และพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่า
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ดําเนินการ
2.5 โครงการติดตั้งเก้าอี้สนาม

- จัดให้มีครุภัณฑ์ที่จําเป็นสําหรับ

- ติดตั้งเก้าอี้สนามสําเร็จรูป จํานวน

สําเร็จรูป

เด็กและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ 30 ตัว สําหรับให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามา

ออกกําลังกายและพักผ่อนภายใน

ออกกําลังกายและพักผ่อนภายใน

ออกกําลังกายและพักผ่อนภายใน

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรี

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

ได้รับความสะดวกสบาย

ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : จํานวนเก้าอี้สนาม

500,000

-

-

- ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
2.6 โครงการก่อสร้างแพริมน้ํา

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

2,500,000

-

- เพื่อก่อสร้างแพริมน้ําให้ประชาชน - ก่อสร้างแพริมน้ําภายใน

ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และนักท่องเที่ยวได้รับ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

นนทบุรี

ขนาด 4.00X8.00 ม. จํานวน 1 หลัง

ความสะดวก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับ สํานักการช่าง
ความสะดวกและความปลอดภัย

พร้อมสะพานทางลงสู่แพริมน้ํา
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : จํานวนแพที่ก่อสร้าง
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แล้วเสร็จ

2.7 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น - เพื่อให้มีสถานที่สําหรับการ

- ก่อสร้างสนามเด็กเล่นภายใน

ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

พักผ่อนและออกกําลังกายที่

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

นนทบุรี

เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับเด็ก จํานวน 1 แห่ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ที่เข้ามาใช้บริการ

เครื่องเล่นสําหรับเด็ก
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : จํานวนสนามเด็กเล่น
ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

1,000,000

-

-

- มีสนามเด็กเล่นที่สวยงามและ
ปลอดภัยสําหรับเด็กที่เข้ามาใช้
บริการ

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

2,500,000

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ทําให้ระบบนิเวศในสระน้ํา

สํานักการช่าง

2.8 โครงการติดตั้งกังหันน้ํา

- เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําบริเวณ

- ติดตั้งกังหันน้ําชัยพัฒนา จํานวน

ชัยพัฒนา

สระน้ํา ภายในสวนสมเด็จ

6 จุด บริเวณสระน้ํา ภายในสวน

เกิดความสมดุล ช่วยให้คุณภาพน้ํา

พระศรีนครินทร์ นนทบุรี

สมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

ดีขึ้นกว่าเดิม

ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ :จํานวนกังหันน้ําชัยพัฒนา
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รายได้

5,200,000

70,690,000

3,700,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 7 สร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อนและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
1.1 โครงการศูนย์เรียนรู้

-เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ประชาชนนํา -จัดอบรมให้ความรู้และฝึก

100,000 -ประชาชนมีความรู้และจิตสํานึก

ด้านสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนว ปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ที่ดีในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

พระราชดําริไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน

ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง 2 หลักสูตร

และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสิ่งแวดล้อม

และชุมชน

ได้แก่

ลด/แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่าง

-เพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ด้าน

1. หลักสูตร การจัดทําถังดักไขมัน

เป็นรูปธรรม มีการนําขยะในครัว

การจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน

2. หลักสูตรการประดิษฐ์สิ่งของ

เรือน มาผลิตปุ๋ยอินทรีย/์ มีการ
ผลิตถังดักไขมันใช้ในครัวเรือน

ตระหนักในความสําคัญของการมี

-มีศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

ส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหา

ตัวชี้วัด

เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และ

สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดอบรม

เทคโนโลยีตามแนวพระราชดําริ

-เพื่อส่งเสริมการดําเนินงานตามแนว

ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงและ

อยู่หัว ให้ประชาชนได้นําความรู้

โครงการปิดทองหลังพระ

ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน

สาธารณสุข
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-เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสํานึกและ จากวัสดุเหลือใช้

กองการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

-เพื่อให้ผู้ดูแลฌาปนสถานมีความรู้
ความเข้าใจในการประกอบกิจการ
อย่างถูกสุขลักษณะและได้รับการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ

1.2 โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร -เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้
ด้านสุขาภิบาลอาหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

-

100,000 -ผู้ดูแลฌาปนสถานสามารถ
ดําเนินกิจการอย่างถูกสุขลักษณะ
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
อย่างถูกต้อง

กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

60,000

-

60,000 -ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหารและสามารถนํา
ความรู้ไปปรับใช้ได้

กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-อบรมผู้ดูแลฌาปนสถานวัดในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด จํานวน 16 วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการอบรม
-อบรมผู้สัมผัสอาหาร จํานวน 200 คน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการอบรม

140

1 โครงการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลฌาปนสถาน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
1.3 โครงการสุขาภิบาลสถาน
บริการแต่งผม - เสริมสวย

(ผลผลิตของโครงการ)

2557

และตัวชี้วัด
-เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านเสริมสวย -อบรมผู้ประกอบการสถานบริการ
ในเขตเทศบาลมีความรู้ด้านการ
แต่งผม - เสริมสวย จํานวน 100 คน
สุขาภิบาลสถานบริการแต่งผม
- ตรวจประเมินสถานบริการ
เสริมสวยและนําความรู้มาปรับใช้ แต่งผม - เสริมสวย
ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ยกระดับ ตัวชี้วัด
มาตรฐาน
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้รับการอบรม

(บาท)
150,000

(บาท)
-

(บาท)
500,000 -ผู้ประกอบการสถานบริการ
แต่งผม -เสริมสวยมีการปรับปรุง
สถานบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน

-เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
ด้านสิทธิผู้บริโภคและการเลือกซื้อ
อาหาร
-เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ประชาชนทั่วไป

100,000

100,000

100,000 -ผู้บริโภคมีความรู้และได้รับความ
เป็นธรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ถูกต้อง

-อบรมให้ความรู้แก่แกนนําชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนจิ๋ว
จํานวน 126 คน
-จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้แก่
ผู้บริโภค พนักงานเทศบาล อสม.
ประชาชนทั่วไป จํานวน 1 ครั้ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้รับการอบรม
จํานวนครั้งที่จัดนิทรรศการ

2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2556

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค
2.1 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ที่

โครงการ
2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจํานวน
สถานที่จําหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2556
2557
2558
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 700,000 700,000 - เพื่อให้การดําเนินงานสุขาภิบาล
กองการ
อาหารมีประสิทธิภาพตามนโยบาย สาธารณสุข
ของรัฐ ผู้บริโภคได้รับประทาน
และสิ่งแวดล้อม
อาหารที่สะอาดปลอดภัย
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เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- เพื่อให้สถานที่จําหน่ายอาหาร
-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดพัฒนา การสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบ
ได้ตามมาตรฐาน Clean Food
การและประชาชนทั่วไปใน 5 ตําบล
Good Taste (อาหารสะอาด
-รณรงค์ยกระดับมาตรฐานการ
รสชาติอร่อย)
สุขาภิบาลอาหาร โดย
: การสุ่มตรวจประเมินการ
สุขาภิบาลอาหารสถานที่จําหน่าย
อาหารในพื้นที่ 5 ตําบล
: อบรมผู้ประกอบการสถานที่
จําหน่ายอาหารที่เข้าร่วมโครงการ
Clean Food Good Taste
: จัดพิธีมอบป้าย Clean Food
Good Taste
: จัดนิทรรศการอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย จํานวน 1 ครั้ง

ที่

โครงการ
2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ตลาดสด

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2556
2557
2558
และตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าในตลาดสด -อบรม และรณรงค์การทําความ
100,000 100,000 100,000 -ประชาชนได้บริโภคอาหาร
ได้รับความรู้และตระหนักถึงอันตราย สะอาดตามหลักสุขาภิบาล
สะอาดปลอดสารพิษ
ของสารปนเปื้อนในอาหาร
จํานวน 5 ครั้ง
-พัฒนาตลาดสดเป็นตลาดน่าซื้อ
-เพื่อพัฒนาตลาดสดให้สะอาด
ปลอดภัยไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ตัวชี้วัด
เชื้อโรค
เชิงปริมาณ :จํานวนครั้งที่รณรงค์/อบรม

3.2 โครงการห้องสุขาสะอาด
น่าใช้ในศาสนสถาน

- เพื่อให้ศาสนสถานมีห้องสุขาที่ได้
มาตรฐานด้านความสะอาด
เพียงพอและปลอดภัย
- เพื่อช่วยลดการระบาดของโรค
และไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อ
- ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการ
ใช้บริการห้องสุขาของศาสนสถาน

- สนับสนุนงบประมาณให้วัดเพื่อ
ปรับปรุงฌาปนสถาน หรือดําเนินการ
ปรับปรุงเตาเผาไร้มลพิษ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :จํานวนวัดที่ได้รับการ
สนับสนุน
- สนับสนุนงบประมาณในการปรับ
ปรุงห้องสุขาของศาสนสถานใน
เขตเทศบาล อย่างน้อยปีละ 2 แห่ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :จํานวนวัดที่ได้รับการ
สนับสนุน

-

กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5,000,000

-

- วัดในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
ไม่ก่อมลพิษทางอากาศ

กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5,000,000 5,000,000

-

- ศาสนสถานมีห้องสุขาที่ได้
กองการ
มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมอนามัย สาธารณสุข
- ประชาชนมีจิตสํานึกในการช่วย และสิ่งแวดล้อม
กันดูแลรักษาห้องสุขาของ
ศาสนสถาน
- ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้
ห้องสุขาในศาสนสถานอย่างถูกวิธี
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3 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
3.1 โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ - เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้วัด
เพื่อดําเนินการปรับปรุงฌาปนสถาน
หรือดําเนินการปรับปรุงเตาเผา
ไร้มลพิษ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา เส้นทางคมนาคม
งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

5,798,000

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนและท่อระบายน้ํา
- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ

ซอยหมู่บ้านนิชดา

ประชาชนภายในเขต

579.00 ม.หนา 0.15 ม.พื้นที่ประมาณ

(ถนนสุขาประชาสรรค์ 2)

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 2,895.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ยาวรวมประมาณ 1,158.00 ม.
ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม.
ทั้งสองฝั่ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

- ประชาชนได้รับความสะดวก

สํานักการช่าง

ในการสัญจร
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1.1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,972,800

-

-

1.2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้าง 4.90 ม.ยาวประมาณ 174.00 ม.

ซอยนาวีเสถียร แยกขวาแรก

ประชาชนภายในเขต

หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 835.44

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล ตร.ม. วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ยาวรวม
ประมาณ 323.00 ม. ก่อสร้าง
รางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง

145

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

4,075,000

-

1.3 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้าง 5.50 ม.ยาวประมาณ 364.00 ม.

ซอยนาวีเสถียร ซอยเมน

ประชาชนภายในเขต

หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ

(จากปากซอย-บ้านพงษ์ประยูร)

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 1,606.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ํา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ยาวรวมประมาณ 689.00 ม.
ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม.

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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ทั้งสองฝั่ง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

2,550,000

-

1.4 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 6.00 ม.ยาวประมาณ

ถนนภูมิเวท ซอย 1

ประชาชนภายในเขต

424.00 ม. หนา 0.15 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 1,272.00 ตร.ม.
วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่งยาวประมาณ
405.00 ม. ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

147

กว้าง 0.50 ม.ทั้งสองฝั่ง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

450,000

-

-

1.5 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 5.00 ม.ยาวประมาณ

หมู่บ้านศิวภา ซอย 7

ประชาชนภายในเขต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

70.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ
พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 350.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ยาวประมาณ 64.00 ม.
ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม.

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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ทั้งสองฝั่ง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

2,450,000

-

1.6 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 6.00 ม. ยาวประมาณ

ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 11/2

ประชาชนภายในเขต

165.00 ม. หนา 0.15 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 990.00 ตร.ม.
วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี
ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

2,375,000

-

1.7 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ

ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 6

ประชาชนภายในเขต

125.00 ม. หนา 0.15 ม.

(ซอยแยกอพาร์ทเม้นต์อิ่มใจ)

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 500.00 ตร.ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง

เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

1,300,000

-

1.8 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ

ซอยต้นสน 6/1

ประชาชนภายในเขต

110.00 ม.หนา 0.15 ม.พื้นที่ประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 550.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ยาวรวมประมาณ 220.00 ม.
ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม.

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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ทั้งสองฝั่ง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1.9 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ

ซอยต้นสน 6/5

ประชาชนภายในเขต

208.00 ม. หนา 0.15 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2,411,200 - ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 1,018.00 ตร.ม.
วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่งยาวรวม
ประมาณ 392.00 ม. ก่อสร้าง รางวี

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

2,040,000

-

1.10 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 5.50 ม. ยาวประมาณ

หมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย 4

ประชาชนภายในเขต

185.00 ม.หนา 0.15 ม.พื้นที่ประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 1,017.50 ตร.ม.วางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ยาวรวมประมาณ 370.00 ม.
ก่อสร้างคันหินสําเร็จรูปทั้งสองฝั่ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
เพื่อเป็นการพัฒนาระบบ

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคบริเวณ

สาธารณูปโภค บริเวณถนนภูมิเวท

สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ
และสะดวกต่อการปรับปรุง
บํารุงรักษา

ถนนภูมิเวททั้งสองฝั่ง โดยย้าย
สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ลงใต้ดิน

100,000,000 - ระบบสาธารณูปโภค

สํานักการช่าง

มีประสิทธิภาพและสะดวก
ต่อการปรับปรุงบํารุงรักษา
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1.1 โครงการปรับปรุงระบบ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ปรับปรุง
1.2 โครงการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคบริเวณหัวถนน
แจ้งวัฒนะถึงห้าแยกปากเกร็ด

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ
และสะดวกต่อการปรับปรุง
บํารุงรักษา

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคบริเวณ
หัวถนนแจ้งวัฒนะถึงห้าแยกปากเกร็ด
โดยย้ายสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์
ลงใต้ดิน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ปรับปรุง

-

-

100,000,000 - ระบบสาธารณูปโภค
มีประสิทธิภาพและสะดวก
ต่อการปรับปรุงบํารุงรักษา

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

2,200,000

-

1.11 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 5.50 ม. ยาวประมาณ

หมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย 6

ประชาชนภายในเขต

200.00 ม.หนา 0.15 ม.พื้นที่ประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 1,100.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ยาวรวมประมาณ 400.00 ม.
ก่อสร้างคันหินสําเร็จรูปทั้งสองฝั่ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

740,000

-

1.12 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 4.00 ม.

ซอยเวชคาม แยก 1

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ 68.00 ม. หนา 0.15 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 272.00 ตร.ม.
วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ยาวรวมประมาณ 136.00 ม.
ทั้งสองฝั่ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม.

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

705,000

1.13 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 4.00 ม.ยาวประมาณ

ซอยเวชคาม แยก 2

ประชาชนภายในเขต

64.00 ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 256.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ยาวรวมประมาณ 128.00 ม.ก่อสร้าง
รางวี ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

740,000

-

1.14 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 4.00 ม.ยาวประมาณ

ซอยเวชคาม แยก 3

ประชาชนภายในเขต

68.00 ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 272.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ยาวรวมประมาณ 136.00 ม.
ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม.

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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ทั้งสองฝั่ง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1.15 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 4.00 ม.ยาวประมาณ

ซอยเวชคาม แยก 4

ประชาชนภายในเขต

125.00 ม. หนา 0.15 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1,355,000 - ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 500.00 ตร.ม.
วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ยาวรวม
ประมาณ 250.00 ม.ก่อสร้างรางวี

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

690,000

-

1.16 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 4.00 ม.

ซอยเวชคาม แยก 5

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ 62.00 ม. หนา 0.15 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 248.00 ตร.ม.
วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ยาวรวม
ประมาณ 124.00 ม. ก่อสร้างรางวี
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ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

2,422,800

24,958,000

4,471,200

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

1,285,000

-

1.17 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 4.00 ม.

ซอยเวชคาม แยก 6

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ 120.00 ม.หนา 0.15 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 480.00 ตร.ม.
วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ยาวรวม
ประมาณ 240.00 ม. ก่อสร้างรางวี

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

700,000

-

1.18 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 4.00 ม.

ซอยเวชคาม แยก 7

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ 63.00 ม. หนา 0.15 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 252.00 ตร.ม.
วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ยาวรวม
ประมาณ 126.00 ม. ก่อสร้างรางวี

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

1,285,000

-

1.19 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 4.00 ม.

ซอยเวชคาม แยก 8

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ 120.00 ม.หนา 0.15 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 480.00 ตร.ม.
วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ยาวรวม
ประมาณ 240.00 ม. ก่อสร้างรางวี

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

700,000

-

1.20 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 4.00 ม.

ซอยเวชคาม แยก 9

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ 63.00 ม.หนา 0.15 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 252.00 ตร.ม.
วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ยาวรวม
ประมาณ 126.00 ม. ก่อสร้างรางวี

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1.21 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 4.00 ม.

ซอยเวชคาม แยก 10

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ 125.00 ม.หนา 0.15 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1,355,000 - ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 500.00 ตร.ม.
วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ยาวรวม
ประมาณ 250.00 ม. ก่อสร้างรางวี

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

1,285,000

-

1.22 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 4.00 ม.

ซอยเวชคาม แยก 12

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ 120.00 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ
480.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ยาวรวม ประมาณ 240.00 ม.
ทั้งสองฝั่ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม.

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1.23 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 4.00 ม.

ซอยเวชคาม แยก 14

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ 120.00 ม.หนา 0.15 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1,285,000 - ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 480.00 ตร.ม.
วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ยาวรวม
ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

166

ประมาณ 240.00 ม. ก่อสร้างรางวี

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

690,000

-

1.24 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ

ซอยเวชคาม แยก 15

ประชาชนภายในเขต

62.00 ม.หนา 0.15 ม.พื้นที่ประมาณ

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล

248.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ํา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ยาวรวมประมาณ 124.00 ม.
ก่อสร้างรางวีค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม.

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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ทั้งสองฝั่ง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

6,100,000

-

-

1.25 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 5.00 ม.ยาวประมาณ

บริเวณซอยหมู่บ้านกฤษดานคร

ประชาชนภายในเขต

360.00 ม. พื้นที่ประมาณ

ซอย 16

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 1,800.00 ตร.ม.วางท่อระบายน้ํา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ยาวรวมประมาณ 720.00 ม.
ก่อสร้างคันหินรางตื้น ค.ส.ล.
คันหิน ค.ส.ล.ทั้งสองข้างยาวรวม
ประมาณ 648.00 ม. ก่อสร้าง
ทางเดินเท้าทั้งสองฝั่งยาวประมาณ
720.00 ม.
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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พร้อมตะแกรงเหล็กยาว 72.00 ม.

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

6,700,000

-

1.26 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.กว้าง

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

ประมาณ5.00 ม. ยาวประมาณ

บริเวณซอยหมู่บ้านกฤษดานคร

ประชาชนภายในเขต

400.00 ม. พื้นที่ประมาณ

ซอย 18

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 2,000.00 ตร.ม.วางท่อระบายน้ํา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ยาวรวมประมาณ 800.00 ม.
ก่อสร้างคันหินรางตื้น ค.ส.ล.พร้อม
ค.ส.ล. ทั้งสองข้างยาวรวมประมาณ
720.00 ม.ก่อสร้างทางเดินเท้า
ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ 800.00 ม.
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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ตะแกรงเหล็กยาว 80.00 ม. คันหิน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

3,150,000

-

1.27 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล. ชุมชนสี่ไชยทอง

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้าง 5.00 ม.ยาวประมาณ 270.00 ม.

ซอย 21

ประชาชนภายในเขต

หนา 0.15 ม.พื้นที่ประมาณ 1,350.00

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล ตร.ม. วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่งยาวรวม
ประมาณ 540.00 ม. ก่อสร้างรางวี
ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม.ทั้งสองฝั่ง

170

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

3,499,000

-

1.28 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 4.50 ม. ยาวประมาณ

ซอยมิตรภาพ ซอยแยกฝั่งซ้าย

ประชาชนภายในเขต

260.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล ประมาณ 1,170.00 ตร.ม. วางท่อ
ระบายน้ํา Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก
ทั้งสองฝั่งยาวรวมประมาณ 520.00 ม.
ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม.

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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ทั้งสองฝั่ง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

22,186,000

-

1.29 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 6.00 ม.ยาวประมาณ

ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด 34

ประชาชนภายในเขต

1,320.00 ม.หนา 0.15 ม.พื้นที่

(ซอยงบประมาณ)

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล ประมาณ 7,920.00 ตร.ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

วางท่อระบายน้ําØ 0.80 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่งยาวรวม
ประมาณ 1,320.00 ม.ก่อสร้างรางวี

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,833,000

-

-

1.30 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 5.00 ม.

ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด 38

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ 210.00 ม.หนา 0.15 ม.

(ซอยอุดมชัย)

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 1,050.00 ตร.ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้าง
รางวี ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม.ทั้งสองฝั่ง

173

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

4,230,000

-

1.31 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 4.00 ม.

ซอยแยกติวานนท์ - ปากเกร็ด 38

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ 265.00 ม. หนา 0.15 ม.

(ซอยแยกอุดมชัย)

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 1,060.00 ตร.ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้าง
รางวี ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม.ทั้งสองฝั่ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

1,060,000

-

1.32 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 3.00 -4.00 ม.

บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ 105.00 ม. หนา 0.15 ม.

(ซอยข้างร้านอนงค์)

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 367.50 ตร.ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ยาวประมาณ 210.00 ม.
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1.33 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 5.00 ม.

ซอยพระแม่มหาการุณย์ 22

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ 320.00 ม.หนา 0.15 ม.

(ซอยศานต์สนอม 13)

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 1,600.00 ตร.ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4,700,000 - ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี
ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

4,550,000

-

1.34 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 5.00 ม.

ซอยตรงข้ามศูนย์ส่งเสริม

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ 320.00 ม.หนา 0.15 ม.

สมรรถภาพคนตาบอด

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 1,600.00 ตร.ม.

ซอยพระแม่มหาการุณย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี
ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1.35 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 5.00 ม.ยาวประมาณ

ซอยพระแม่มหาการุณย์ 25

ประชาชนภายในเขต

290.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่

(ซอยสงเคราะห์สัตว์พิการ)

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล ประมาณ 1,450.00 ตร.ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4,300,000 - ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม.
ทั้งสองฝั่ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

7,850,000

-

1.36 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 6.00 ม.

ซอยมานวัลณ์(ซอยตรงข้าม

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ 504.00 ม. หนา 0.15 ม.

หจก. จุลพงษ์การช่าง)

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 3,024.00 ตร.ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี
ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

9,933,000 59,170,000 11,640,000

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1.37 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 5.00 ม.

ซอยมานวัลณ์ 10

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ 600.00 ม.หนา 0.15 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8,650,000 - ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 3,000.00 ตร.ม.
วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี
ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1.38 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 5.00 ม.

ซอยศานต์สนอม 1

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ 690.00 ม. หนา 0.15 ม.

(เชื่อมซอยมานวัลณ์ 3/1)

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 3,450.00 ตร.ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8,600,000 - ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี
ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,773,000

-

-

1.39 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 5.00 ม.ยาวประมาณ

บริเวณซอยศานต์สนอม 4

ประชาชนภายในเขต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

137.00 ม.หนา 0.15 ม.พื้นที่ประมาณ
พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 685.00 ตร.ม.วางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม.
ทั้งสองฝั่ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

7,400,000

-

-

1.40 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล. บริเวณ

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ

ซอยศานต์สนอม 6,6/1,6/2,6/3

ประชาชนภายในเขต

515.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่

(เชื่อมซอยทางเข้าค่ายลูกเสือ

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล ประมาณ 2,575.00 ตร.ม. วางท่อ

เซนต์คาเบรียล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

ระบายน้ํา Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพักทั้ง
สองฝั่ง ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.
กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

7,500,000

-

1.41 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 505.00 ม.

ศานต์สนอม 8/1,8/2,8/3,8/4

ประชาชนภายในเขต

หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ

(ซอยแยกทางเข้าค่ายลูกเสือ

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 2,525.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ํา

เซนต์คาเบรียล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม.
ทั้งสองฝั่ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,600,000

-

-

1.42 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 5.00 ม.ยาวประมาณ

ซอยประนอมมิตร ซอยเมน

ประชาชนภายในเขต

ประมาณ 123.00 ม. หนา 0.15 ม.

(ส่วนที่เหลือ)

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 615.00 ตร.ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี
ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง

185

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

1,200,000

-

1.43 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 5.00 ม.ยาวประมาณ

ซอยประนอมมิตร 2

ประชาชนภายในเขต

83.00 ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 415.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม.
ทั้งสองฝั่ง

186

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,898,000

-

-

1.44 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 5.00 ม.ยาวประมาณ

บริเวณซอยประนอมมิตร 4

ประชาชนภายในเขต

150.00 ม.หนา 0.15 ม.พื้นที่ประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 750.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม.
ทั้งสองฝั่ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,460,000

-

-

1.45 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.กว้าง

ถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

ประมาณ 5.00-7.00 ม.ยาวประมาณ

บริเวณซอยหมู่บ้านโชติชัชวาล

ประชาชนภายในเขต

120.00 ม.หนา 0.15 ม.พื้นที่ประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 744.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักสองฝั่ง ก่อสร้าง
รางวี ค.ส.ล. กว้างประมาณ 0.50 ม.
ทั้งสองฝั่ง

188

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

890,000

-

1.46 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ

ถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยแยกตรงข้าม

ในการคมนาคมสําหรับ

3.00 ม. ยาวประมาณ 170.00 ม.

ทางเข้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ประชาชนภายในเขต

หนาประมาณ 0.15 ม.พื้นที่ประมาณ

นนทบุรี

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 510.00 ตร.ม.พร้อมรางวีในผิวจราจร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

ทั้งสองฝั่งวางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักความยาวประมาณ
170.00 ม.วางท่อลอด ค.ส.ล.

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

189

พร้อมบ่อพักจํานวน 3 จุด

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1.47 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 4.00 ม.

ซอยศรีสมานแยกทางขึ้นทางด่วน

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ 220.00 ม.หนา 0.15 ม.

แยก 1

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 880.00 ตร.ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2,575,000 - ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้าง
รางวี ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง

190

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

1,404,000

-

1.48 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 4.00 ม.

ซอยศรีสมานแยกทางขึ้นทางด่วน

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ 120.00 ม.หนา 0.15 ม.

ซอยเชื่อมแยก 1 แยก 2 ซอยย่อย

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 480.00 ตร.ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้าง
รางวี ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

1,162,000

-

1.49 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 4.00 ม.ยาวประมาณ

ซอยร่วมมิตร ช่วงที่ 2 แยก 1

ประชาชนภายในเขต

99.00 ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 396.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก
ทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.
กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง

192

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,626,000

-

-

1.50 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ

ซอยร่วมมิตร ช่วงที่ 2 แยก 2

ประชาชนภายในเขต

128.00 ม. หนา 0.15 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 640.00 ตร.ม.
วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม. พร้อม
บ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.
กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง

193

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1.51 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างถนนและทางเท้า ค.ส.ล.

ถนนและทางเท้า ค.ส.ล. และ

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 4.00 ม.

ท่อระบายน้ําบริเวณซอยข้าง

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ 265.00 ม.หนา 0.15 ม.

ร้านอาหารครัวศรีสมาน

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล รวมพื้นที่ประมาณ 1,060.00 ตร.ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3,117,000 - ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักยาวรวมประมาณ
530.00 ม. ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนนและทางเท้า

194

กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

24,000,000

-

-

1.52 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

8.00 ม. ยาวประมาณ 220.00 ม.

บริเวณทางเข้าวัดช่องลม

ประชาชนภายในเขต

หนาประมาณ 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ

(ระยะที่ 2)

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล

1,760.00 ตร.ม.วางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

ความยาวรวม 440.00 ม.
ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม.

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

195

ทั้งสองฝั่ง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

475,000

-

-

1.53 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ

ถนน ค.ส.ล บริเวณถนนเมน

ในการคมนาคมสําหรับ

1.50 ม.ยาวประมาณ 154.00 ม.

ชุมชนหมู่บ้านมิตรประชา

ประชาชนภายในเขต

หนา 0.15 ม.พื้นที่ประมาณ

พื้นที่รับผิดชอบของ

231.00 ตร.ม ปรับปรุงบ่อพักน้ํา

เทศบาล

ค.ส.ล ทั้งสองฝั่ง จํานวน 10 บ่อ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

ตัวชี้วัด

1.54 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 3.50-4.50 ม.

ซอยแยก 6 ซอยศรีอุดมทรัพย์

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ120.00 ม.

พื้นที่รับผิดชอบของ

พื้นที่ประมาณ 440.00 ตร.ม.

เทศบาล

พร้อมรางวีในผิวจราจรทั้งสองฝั่ง
วางท่อระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
-

-

950,000

- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,852,000

-

-

1.55 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนนเมน หมู่บ้านสหกรณ์

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 8.00-10.00 ม.

การบินไทย

ประชาชนภายในเขต

ยาวประมาณ 428.00 ม.หนา 0.15 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 3,852.00 ตร.ม.
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

197

1.56 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนนหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้าง 5.00 ม.ยาวประมาณ 310.00 ม.

ซอย 6

ประชาชนภายในเขต

หนา 0.15 ม.พื้นที่ประมาณ

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 1,550.00 ตร.ม.วางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม.
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

-

4,015,000

-

- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

14,000,000

-

1.57 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้าง

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

ประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ

หมู่บ้านจรรยานิเวศน์ แยกซ้าย

ประชาชนภายในเขต

750.00 ม.หนา 0.15 ม.พื้นที่ประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 3,000.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม.
ทั้งสองฝั่ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

9,150,000

-

1.58 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ

หมู่บ้านจรรยานิเวศน์ แยกขวา

ประชาชนภายในเขต

500.00 ม. หนา 0.15 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 2,000.00 ตร.ม.
วางท่อระบายน้ําทั้งสองฝั่ง
ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม.
ทั้งสองฝั่ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
1.59 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ในการคมนาคมสําหรับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ

บริเวณซอย 32 หมู่บ้านสี่ไชยทอง

ประชาชนภายในเขต

5.50 ม. ยาวประมาณ 215.00 ม.

500,000

-

-

- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 1,183.00 ตร.ม.
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
44,584,000 39,321,000 23,892,000

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,750,000

-

-

1.60 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ในการคมนาคมสําหรับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ

บริเวณซอยเมน หมู่บ้านสี่ไชยทอง

ประชาชนภายในเขต

8.00-9.00 ม. ยาวประมาณ

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล

710.00 ม. พื้นที่ ประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

6,120.00 ตร.ม.
ตัวชี้วัด
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เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
1.61 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ในการคมนาคมสําหรับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ

บริเวณป้อมยาม หน้าหมู่บ้าน

ประชาชนภายในเขต

9.00 ม. ยาวประมาณ 165.00 ม.

สวัสดิการ กทม.

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,485.00 ตร.ม.
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

-

590,000

-

- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

390,000

-

-

1.62 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

ในการคมนาคมสําหรับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ

บริเวณซอยประนอมมิตร 1

ประชาชนภายในเขต

5.00 ม. ยาวประมาณ 75.00 ม.

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล

หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

375.00 ตร.ม.
ตัวชี้วัด
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เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
1.63 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

ในการคมนาคมสําหรับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ

บริเวณซอยแยกจากซอยเมน

ประชาชนภายในเขต

5.00-6.00 ม. ยาวประมาณ

วัดสลักเหนือ

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 291.00 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,521.00 ตร.ม.
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

-

610,000

-

- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1.64 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ในการคมนาคมสําหรับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ

บริเวณถนนเลียบคลองส่วย

ประชาชนภายในเขต

6.00 ม. ยาวประมาณ 1,750.00 ม.

(ช่วงจากถนนศรีสมานถึงสุดเขต

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500.00 ตร.ม.

ตําบลบ้านใหม่)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5,950,000 - ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พร้อมทาสีตีเส้นสัญญาณจราจร
ตัวชี้วัด
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เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
1.65 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ในการคมนาคมสําหรับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ

บริเวณถนนเมน หมู่บ้านดวงแก้ว

ประชาชนภายในเขต

6.00-9.00 ม. ยาวประมาณ 795.00 ม.

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600.00 ตร.ม.
พร้อมทาสีตีเส้นสัญญาณจราจร
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

-

2,750,000

-

- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
1.66 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
และความปลอดภัย

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

บริเวณถนนศรีสมาน

เนื่องจากเป็นเส้นทาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ
7.00-10.50 ม. ยาวประมาณ

รับเสด็จฯ

2,580 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า

- เพื่อให้การจราจรคล่อง

36,120 ตร.ม. พร้อมทาสีตีเส้นจราจร

ไม่ติดขัด

ด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10,000,000 - ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

และติดตั้งอุปกรณ์จราจร
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : กําหนดพื้นที่ต่อ ตร.ม.
1.67 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางลาดยาง

ไหล่ทางลาดยางแอสฟัลท์ติก

ในการคมนาคมสําหรับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 1.00 -

คอนกรีต บริเวณถนนเลียบ

ประชาชนภายในเขต

5.00 ม. ยาวประมาณ 4,550.00 ม.

คลองส่วย

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,000.00 ตร.ม.
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวไหล่ทาง

-

-

9,140,000 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,220,000

-

-

1.68 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ในการคมนาคมสําหรับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ

บริเวณซอยเมน หมู่บ้านสหกรณ์ 3

ประชาชนภายในเขต

5.50-8.00 ม. ยาวประมาณ 505.00 ม.

ตั้งแต่แยกไฟแดงถึงสุดซอย

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,127.00 ตร.ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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1.69 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

-ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ในการคมนาคมสําหรับ

คอนกรีต กว้างประมาณ

บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ 3

ประชาชนภายในเขต

6.00-8.00 ม .ยาวประมาณ

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 1,925.00 ม. พื้นที่โดยรวมประมาณ
15,400 ตร.ม.
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

-

6,200,000

-

- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

1,040,000

-

1.70 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ในการคมนาคมสําหรับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ

บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์ 3

ประชาชนภายในเขต

5.45 ม.ยาวประมาณ 288.00 ม.

ถึงคลองบางพัง (บ้านสวนติวานนท์)

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 1,570.00 ตร.ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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1.71 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ในการคมนาคมสําหรับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างประมาณ

และท่อระบายน้ํา

ประชาชนภายในเขต

6.00 ม. ยาวประมาณ 320.00 ม.

บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 8

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ
1,920.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ํา

(ม.เกร็ดแก้วการ์เด้น)ซอยเมน 1

Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

6,300,000

-

-

- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

8,300,000

-

1.72 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ในการคมนาคมสําหรับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างประมาณ

บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 8

ประชาชนภายในเขต

6.00 ม. ยาวประมาณ 430.00 ม.

(ม.เกร็ดแก้วการ์เด้น)ซอยเมน 2

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ
2,580.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ํา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
1.73 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ในการคมนาคมสําหรับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างประมาณ

บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 8

ประชาชนภายในเขต

6.00 ม. ยาวประมาณ 200.00 ม.

(ม.เกร็ดแก้วการ์เด้น)ซอย 3 และ 4

พื้นที่รับผิดชอบของ

หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ
1,200.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ํา

เทศบาล

Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวถนน

6,300,000

-

-

- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1.74 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ปรับปรุงถนนลาดยาง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ในการคมนาคมสําหรับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างประมาณ

บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 8

ประชาชนภายในเขต

6.00 ม. ยาวประมาณ 415.00 ม.

(ม.เกร็ดแก้วการ์เด้น)ซอย 5,6 และ7

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ
2,790.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ํา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7,688,400 - ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง

เชิงปริมาณ : ความยาวถนน
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ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ทางเท้า
2.1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ทางเดินเท้า ถนนเมน
ทางเข้าชุมชนพบสุข

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,800,000

-

-

-

-

- เพื่ออํานวยความสะดวก
- ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า
ในการคมนาคมสําหรับ
ปูบล็อคคอนกรีตพร้อมคันหิน ค.ส.ล.
ประชาชนภายในเขต
ขนาดกว้างประมาณ 1.50-2.00 ม.
พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล ความยาวรวมทั้งสองฝั่งประมาณ
663.00 เมตร พื้นที่ประมาณ
1,039.00 ตร.ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักการช่าง

8,760,000 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

สํานักการช่าง
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- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวทางเดินเท้า
2.2 โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า
บริเวณคลองส่วย

- เพื่ออํานวยความสะดวก
- ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า
ในการคมนาคมสําหรับ
ปูบล็อคคอนกรีตพร้อมคันหิน ค.ส.ล.
ประชาชนภายในเขต
ขนาดกว้างประมาณ 2.00 ม.ความยาว
พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล รวมทั้งสองฝั่งประมาณ 438.00 เมตร
พื้นที่ประมาณ 876.00 ตร.ม.
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวทางเดินเท้า

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
2.3 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

วัตถุประสงค์
- เพื่ออํานวยความสะดวก

ทางเดินเท้า หมู่บ้านโชคประชาวิลล่า ในการคมนาคมสําหรับ
ประชาชนภายในเขต

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

950,000

-

- ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า
ปูบล็อคคอนกรีตพร้อมคันหิน ค.ส.ล.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

ขนาดกว้างประมาณ 1.50 ม.ความยาว

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล รวมทั้งสองฝั่งประมาณ 510.00 เมตร
พื้นที่ประมาณ 765.00 ตร.ม.
ตัวชี้วัด
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เชิงปริมาณ : ความยาวทางเดินเท้า
2.4 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

ทางเดินเท้า ซอยเมน

ในการคมนาคมสําหรับ

- ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า
ปูบล็อคคอนกรีตพร้อมคันหิน ค.ส.ล.

หมู่บ้านศราวัณวิลล์

ประชาชนภายในเขต

ขนาดกว้างประมาณ 1.60 - 1.80 ม.

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล ความยาวรวมทั้งสองฝั่งประมาณ
671.00 เมตร พื้นที่ประมาณ
1,124.00 ตร.ม.
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวทางเดินเท้า

-

1,550,000

-

- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

-

-

2.5 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

ทางเดินเท้า ชุมชนบางพูดสามัคคี 1

ในการคมนาคมสําหรับ

- ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า
ปูบล็อคคอนกรีตพร้อมคันหิน ค.ส.ล.

ปากคลองวัดบางพัง

ประชาชนภายในเขต

ขนาดกว้างประมาณ 2.00 ม.ความยาว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล รวมทั้งสองฝั่งประมาณ 50.00 เมตร
พื้นที่ประมาณ 100.00 ตร.ม.
ตัวชี้วัด
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เชิงปริมาณ : ความยาวทางเดินเท้า
2.6 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

ทางเดินเท้า ค.ส.ล.

ในการคมนาคมสําหรับ

- ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า
ปูบล็อคคอนกรีตพร้อมคันหิน ค.ส.ล.

บริเวณริมคลองโพธิ์

ประชาชนภายในเขต

ขนาดกว้างประมาณ 1.20 ม.ความยาว

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล

รวมทั้งสองฝั่งประมาณ 1,560.00
เมตร พื้นที่ประมาณ 1,872.00 ตร.ม.
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวทางเดินเท้า

1,200,000

-

-

- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

2.7 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ทางเดินเท้าบริเวณซอยพระแม่

- เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการคมนาคมสําหรับ

- ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า
ปูบล็อคคอนกรีตพร้อมคันหิน ค.ส.ล.

มหาการุณย์

ประชาชนภายในเขต

ขนาดกว้างประมาณ 1.00-1.50 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5,500,000 - ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล ความยาวรวมทั้งสองฝั่งประมาณ
2,800.00 เมตร พื้นที่ประมาณ
3,500.00 ตร.ม.
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวทางเดินเท้า
3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
สะพาน
3.1 โครงการก่อสร้างสะพาน

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง

ค.ส.ล. บริเวณซอยแยกตรงข้าม

ในการคมนาคมสําหรับ

ประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ

ทางเข้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ประชาชนภายในเขตพื้นที่

8.00 ม.

นนทบุรี

รับผิดชอบของเทศบาล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวสะพาน

-

400,000

-

- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

800,000

-

-

3.2 โครงการก่อสร้างสะพาน

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง

ค.ส.ล.บริเวณคลองบางพัง

ในการคมนาคมสําหรับ

ประมาณ 7.00 ม. ยาวประมาณ

(หมู่บ้านสหกรณ์ 3 ซอย 7/2)

ประชาชนภายในเขตพื้นที่

8.00 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในการสัญจร

รับผิดชอบของเทศบาล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวสะพาน
- เพื่ออํานวยความสะดวก

-ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณหมู่บ้านบุญโต

ในการคมนาคมสําหรับ

กว้าง 16.00 ม. ยาว 12.00 ม.

ประชาชนภายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวสะพาน

3,800,000

-

-

- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

สํานักการช่าง
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3.3 โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
สะพานทางเดินเท้า
4.1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก่อสร้างปรับปรุงสะพาน

สะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล

ในการคมนาคมสําหรับ

ทางเดินเท้า ค.ส.ล กว้างประมาณ

เลียบคลองโพธิ์

ประชาชนภายในเขต

1.50 ม. ยาวประมาณ 75.00 ม.

- ประชาชนได้รับความสะดวก

สํานักการช่าง

ในการสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ประมาณ 112.50 ตร.ม.

เชิงปริมาณ : ความยาวทางเดินเท้า
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ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
เพื่อเป็นการพัฒนาระบบ

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคบริเวณ

สาธารณูปโภค บริเวณถนนภูมิเวท

สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ
และสะดวกต่อการปรับปรุง
บํารุงรักษา

ถนนภูมิเวททั้งสองฝั่ง โดยย้าย
สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ลงใต้ดิน

100,000,000 - ระบบสาธารณูปโภค

สํานักการช่าง

มีประสิทธิภาพและสะดวก
ต่อการปรับปรุงบํารุงรักษา
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1.1 โครงการปรับปรุงระบบ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ปรับปรุง
1.2 โครงการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคบริเวณหัวถนน
แจ้งวัฒนะถึงห้าแยกปากเกร็ด

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ
และสะดวกต่อการปรับปรุง
บํารุงรักษา

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคบริเวณ
หัวถนนแจ้งวัฒนะถึงห้าแยกปากเกร็ด
โดยย้ายสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์
ลงใต้ดิน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ปรับปรุง

-

-

100,000,000 - ระบบสาธารณูปโภค
มีประสิทธิภาพและสะดวก
ต่อการปรับปรุงบํารุงรักษา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบการจราจร
ที่

โครงการ

1 โครงการสนับสนุนกิจการจราจร
1.1 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร

วัตถุประสงค์

-เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

6,000,000

-

-

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง
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- ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร
พร้อมป้ายจอดรถประจําทาง
ถนนสาธารณะ ภายในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด
อย่างน้อย 20 แห่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร
1.2 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน -เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
ด้านการจราจรในเขตเทศบาล
ของสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
กิจการจราจรและทาสีตีเส้นจราจร
ปากเกร็ดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข - สนับสนุนการดําเนินงานด้าน
ปัญหาด้านการจราจร
การจราจรตามที่ได้รับประสานงาน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ:จํานวนวัสดุและครุภัณฑ์

1,800,000 1,800,000 1,800,000 -ประชาชนได้รับประโยชน์
และความสะดวกในการจราจร
-การดําเนินการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
จราจรของหน่วยงานต่าง ๆ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัด
เทศบาล

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
1.3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ - เพื่ออํานวยความสะดวกและ
-ตั้งจุดบริการอํานวยความสะดวก
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ
บริการประชาชนที่เดินทางสัญจร และบริการประชาชนภายในเขต
สงกรานต์
ในช่วงเทศกาล
เทศบาล จํานวน 2 ครั้ง
- เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความ
ตื่นตัวและตระหนักถึงความ
ตัวชี้วัด
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
เชิงปริมาณ : จํานวนจุดบริการ

2556
(บาท)
300,000

2557
(บาท)
300,000

2558
(บาท)
300,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาล
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2 โครงการพัฒนาระบบอุปกรณ์
ด้านการจราจร
2.1 โครงการพัฒนาเส้นทางจราจร

งบประมาณและที่มา

- เพื่อพัฒนาระบบการจราจร
ในเขตเทศบาล

- ทาสีตีเส้นจราจร
- ติดตั้งอุปกรณ์เตือนความปลอดภัย
ถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล
อย่างน้อยปีละ 3 สาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนถนนที่พัฒนา
ติดตั้ง

4,000,000 4,000,000 4,000,000 - ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยปลอดภัย

สํานักการช่าง

ที่

โครงการ
2.2โครงการติดตั้งไฟกระพริบเหลือง

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาระบบการจราจร
ในเขตเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- ติดตั้งไฟกระพริบเหลืองโซล่าเซลล์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300.00 มม.

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

500,000

500,000

500,000

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยปลอดภัย

สํานักการช่าง

200,000

200,000

200,000

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยปลอดภัย

สํานักการช่าง

พร้อมเสาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว
บริเวณทางแยกต่างๆ ในเขตเทศบาล
อย่างละปีละ 15 แห่ง

2.3 โครงการติดตั้งไฟกระพริบ
โซล่าเซลล์พร้อมป้ายสัญลักษณ์
คนข้าม และป้ายเข้าเขตโรงเรียน

- เพื่อพัฒนาระบบการจราจร
ในเขตเทศบาล

- ติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์
พร้อมป้ายสัญลักษณ์คนข้ามถนน
และป้ายเข้าเขตโรงเรียนพร้อมเสา
บริเวณถนนภายในเขตเทศบาล
อย่างน้อยปีละ 5 แห่ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนจุดที่ติดตั้ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนจุดที่ติดตั้ง

ที่

โครงการ
2.4 โครงการติดตั้งไฟคนเดิน
ข้ามถนนระบบอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด

-เพื่ออํานวยความสะดวกและ
- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและ
ปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้บริการ สัญญาณไฟคนเดินข้ามถนน พร้อม
รถโดยสารสาธารณะ

งบประมาณและที่มา
2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

4,000,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน

สํานักการช่าง

2,500,000 2,500,000 2,500,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

สํานักการช่าง

ทาสีตีเส้นทางม้าลาย จํานวน 2 จุด
-บริเวณหน้าเมเจอร์
-บริเวณหน้า รร.วัดบ่อหัวถนน

3 โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยและ
ป้ายแสดงเส้นทางคมนาคม
3.1 โครงการติดตั้งป้ายบอก
ชื่อถนนและซอย

- เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ - ติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนและซอย
เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล ต่างๆในเขตเทศบาล ปีละไม่น้อย
กว่า 80 แห่ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนป้ายที่ติดตั้ง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนจุดที่ติดตั้ง

ที่

โครงการ
3.2 โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อคลอง

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ชื่อคลองในเขตเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

2,000,000

-

-

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

สํานักการช่าง

- ทาสีตีเส้นช่องทางจักรยาน
2,000,000
บนพื้นทางบริเวณใต้สะพานพระรามสี่
พร้อมติดตั้งที่จอดรถจักรยาน
ระยะทางประมาณ 1,800 ม.
- จัดให้มีสถานที่จอดรถจักรยาน

-

-

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

สํานักการช่าง

- ติดตั้งป้ายบอกชื่อคลอง
พร้อมเสาเหล็กอาบสังกะสี
บริเวณคลองต่าง ๆในเขตเทศบาล
จํานวนประมาณ 31 แห่ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนป้ายที่ติดตั้ง
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4 โครงการเส้นทางจักรยาน

- เพื่อลดมลพิษในอากาศ
- เพื่อแก้ปัญหาการจราจร

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ความยาวเส้นทาง
จักรยาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ
งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000

150,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านสุขภาพ

-เพื่อสร้างผู้นํานักเรียนฝ่ายส่งเสริม

-อบรมนักเรียนประถมศึกษาในสังกัด

150,000 -โรงเรียนประถมศึกษามีผู้นํา

กองการ

เทศบาลและโรงเรียนในเขตพื้นที่

นักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (ผนส.)

รับผิดชอบ จํานวนไม่น้อยกว่า100 คน

-ผู้นํานักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

-เพื่อให้ผู้นํานักเรียนฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพมีความรู้ และเจตคติที่ดีใน
ด้านสุขภาพ

มีความรู้และเจตคติที่ดีด้าน
ตัวชี้วัด

สุขภาพสามารถปฏิบัติงานได้

เชิงปริมาณ :จํานวนผู้เข้ารับการอบรม

ตามบทบาทหน้าที่

1.2 โครงการอบรมผู้นําเยาวชน -เพื่อสร้างผู้นําเยาวชนด้านสาธารณสุข -อบรมเยาวชนของโรงเรียนมัธยม

75,000

-

75,000

-โรงเรียนมัธยมศึกษามีผู้นํา

ด้านสาธารณสุขในโรงเรียน

ในโรงเรียน

ศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เยาวชนด้านสาธารณสุข

(ยสร.)

-เพื่อให้ผู้นําเยาวชนด้านสาธารณสุข

จํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน

-ผู้นําเยาวชนด้านสาธารณสุข

ในโรงเรียนมีความรู้ และเจตนคติที่ดี
ในด้านสุขภาพ

สาธารณสุข

มีความรู้และเจตคติที่ดีด้าน
ตัวชี้วัด

สุขภาพสามารถปฏิบัติงานได้

เชิงปริมาณ :จํานวนผู้เข้ารับการอบรม

ตามบทบาทหน้าที่

กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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1.1 โครงการอบรมผู้นํานักเรียน สุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุม และทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม
งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

350,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ศูนย์บริการสาธารณสุข
- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการ- - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงาน

- ประชาชนที่มาติดต่อและ

กองการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

สาธารณสุข 2 ที่ชํารุดเสียหายให้มี

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ที่ชํารุด

รับบริการได้รับความสะดวก

สาธารณสุข

สภาพที่ดีเหมาะแก่การปฏิบัติงาน

เสียหาย

มากขึ้น

- เพื่อให้มีพื้นที่การปฏิบัติงาน

- ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา

- มีพื้นที่ปฏิบัติงานและให้บริการ

และให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

ได้อย่างสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการ

และ
สิ่งแวดล้อม
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1.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 โครงการจัดให้มีบริการด้าน
สาธารณสุขเชิงรุก
2.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ

วัตถุประสงค์

-เพื่อยกระดับ และรักษามาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000

200,000

-อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารโรงเรียน
ครูอนามัยโรงเรียนในสังกัดและ
โรงเรียนที่รับผิดชอบในเขตเทศบาล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

200,000 -โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและ
โรงเรียนที่รับผิดชอบในเขต
เทศบาลผ่านเกณฑ์ประเมิน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ/
หรือ คงไว้ซึ่งระดับสูงสุดของ

- จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม
การตรวจประเมินมาตรฐานโรงเรียน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ส่งเสริมสุขภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการอบรม/
จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม

กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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จํานวนไม่น้อยกว่า 10 คน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ
2.2 โครงการมหกรรมสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพ
5 อ. ให้แก่ผู้สูงอายุ
-เพื่อจัดกิจกรรมบริการตรวจ
สมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้สูงอายุ
-เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
ให้แก่ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- จัดอบรมหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาพ
กาย และจิตให้แก่ผู้สูงอายุ 63 ชุมชน
หรือ 45 ชมรม จํานวน 5 รุ่น
รุ่นละไม่น้อยกว่า 50 คน
- จัดอบรมหลักสูตรสอนสาธิตการ
ออกกําลังกายและจัดกิจกรรม ตลาด
นัดสุขภาพด้วยหลัก 5 อ.

2.3 โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่

-เพื่ออํานวยความสะดวกในการมา

-ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษา

เชิงรุก

รับบริการรักษาพยาบาลให้แก่

พยาบาลให้แก่ประชาชนในชุมชนเขต

ปากเกร็ดได้รับบริการด้านการดูแล

ประชาชนที่ด้อยโอกาส

เทศบาลนครปากเกร็ด ไม่น้อยกว่า

สุขภาพอย่างทั่วถึง

-เพื่อให้บริการประชาชนในด้าน

63 ชุมชน อย่างน้อยปีละ 63 ครั้ง

การดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง
-เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในด้าน

ตัวชี้วัด

การดูแลสุขภาพ

เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการ
ออกหน่วยบริการ

200,000

200,000

200,000 - ประชาชนในเขตเทศบาลนคร

กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดอบรม/
กิจกรรม

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2556
2557
2558
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 300,000 -ผู้สูงอายุมีความตระหนักในการ
กองการ
ดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อควบคุม
สาธารณสุข
ปัจจัยเสี่ยงและป้องกันโรค หรือ และสิ่งแวดล้อม
ลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อน
ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
-หมู่บ้าน/ชุมชนมีการพัฒนาให้
เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
2.4. โครงการให้บริการเชิงรุก
ด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000 -ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ปากเกร็ดได้รับบริการด้าน
ทันตกรรม
-ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี

30,000

30,000

30,000 - เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะแทรก

-เพื่อให้บริการและรักษาโรคทาง
-ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากและฟัน
ทันตกรรมแก่ประชาชนในชุมชนเขต -ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่
เทศบาลนครปากเกร็ด
ความรู้เรื่อง ทันตสุขภาพ โดย อสม.
และ/หรือแกนนําชุมชน อย่างน้อยปีละ
63 ชุมชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
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เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ให้บริการ
ในชุมชน /จํานวนชุมชนที่รับบริการ
2.5 โครงการส่งเสริมพัฒนา

- เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ

- ให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนทั่วไป

ศักยภาพผู้ป่วยเรื้อรัง

- เพื่อติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านและ

ที่เจ็บป่วยเรื้อรัง

ซ้อนจากโรคและช่วยให้ผู้ป่วย

ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง

- อบรมจิตอาสา/ผู้ดูแลผู้ป่วยอย่างน้อย

ฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย

และต่อเนื่อง

ปีละ 1 ครั้ง
- อบรมผู้ป่วยเรื้อรัง อย่างน้อย

และจิตใจ

ปีละ 1 ครั้ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดบริการ/
อบรม

กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ที่

โครงการ

3 โครงการจัดให้มีการป้องกันและ
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3.1 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
300,000
กลุ่มเสี่ยง คือ กลุ่มวัยรุ่น นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวนไม่น้อยกว่า
200 คนและเครือข่ายเอดส์ในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด ได้แก่ แกนนํา
ชุมชน/อสม. จํานวนไม่น้อยกว่า
180 คน มีการเผยแพร่ความรู้เรื่อง
โรคเอดส์และการป้องกัน เพื่อให้เกิด
ความรู้ และความตระหนักในอันตราย
ของโรคเอดส์
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์
ให้แก่แกนนําชุมชนและ อสม. และมี
การติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม
รณรงค์ในชุมชน จํานวน 5 ตําบล
- สนับสนุนสื่อความรู้ให้กับโรงเรียน
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการอบรม/
จํานวนตําบลที่จัดกิจกรรมรณรงค์

300,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

300,000 -ประชาชน กลุ่มเสี่ยง มีความรู้
ความตระหนักในการป้องกัน
โรคเอดส์อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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-เพื่อลดและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคเอดส์
- เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีความรู้และ
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อการป้องกัน
โรคเอดส์
-เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้
ผู้ติดเชื้อและชุมชนให้สามารถอยู่
ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อได้อย่างปกติสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000 - การควบคุมการแพร่ระบาดของ

3.2 โครงการป้องกันและควบคุม

- เพื่อลดและควบคุมการแพร่ระบาด -จัดอบรมให้ความรู้แก่แกนนําชุมชน/

โรคไข้เลือดออก

ของโรคไข้เลือดออก

อสม. และประชาชนจํานวนไม่น้อยกว่า

โรคไข้เลือดออกเป็นไปอย่างทั่วถึง

- เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ

180 คน

และมีประสิทธิภาพ

และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในการ

- รณรงค์ป้องกันและควบคุม

- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก โดยให้แกนนําชุมชน

ความสามารถป้องกันและควบคุม

อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

อสม. ประชาชน และนักเรียน ร่วมกัน

โรคไข้เลือดออกได้อย่างมี

- เพื่อให้ประชาชนเห็นความสําคัญ

สํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์

ประสิทธิภาพ
- ผู้เข้ารับการอบรม นักเรียนและ

ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย

ประชาชนให้ความร่วมมือในการ
ตัวชี้วัด

สํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์

เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการอบรม

ลูกน้ํายุงลาย บริเวณบ้านพักของ
ตนเอง ชุมชน และโรงเรียน

กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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และให้ความร่วมมือในการสํารวจและ ลูกน้ํายุงลาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

400,000

400,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

400,000 -สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในเขต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3.3 โครงการรณรงค์ป้องกันและ

-เพื่อป้องกันและควบคุม

-ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและ

-ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน

เทศบาลนครปากเกร็ดได้รับการ

สาธารณสุข

สัตว์จรจัด

โรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกําเนิด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

และสิ่งแวดล้อม

-เพื่อลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด

อย่างทั่วถึงมากขึ้น

ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

ในชุมชนเขตรับผิดชอบของ

-ลดอัตราการแพร่ระบาดของ

เทศบาลนครปากเกร็ด

โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

กองการ

-รณรงค์ป้องกันและควบคุม
-จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และ
ประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนสัตว์ที่ได้รับวัคซีน
หรือฮอร์โมนคุมกําเนิด / จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรมเผยแพร่
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โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3.4 โครงการรณรงค์ควบคุม

-เพื่อป้องกันและควบคุม

-ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

จํานวนประชากรสุนัขและแมว

โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและ

- บริการทําหมันสุนัข และแมว

สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในชุมชน

ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

สัตว์จรจัด

ในชุมชน 63 ชุมชน

-ลดอัตราการแพร่ระบาดของ

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง

- เผยแพร่และให้ความรู้เรื่อง การดูแล

โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

การดูแลสุขภาพสุนัขและแมว

สุนัขและแมวหลังการทําหมัน ในเขต

-เพื่อลด/จํากัดจํานวนสัตว์เลี้ยงและ

เทศบาล 63 ชุมชน

1,000,000 1,000,000 -สามารถควบคุมจํานวนของ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

สัตว์จรจัดไม่ให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เชิงปริมาณ : จํานวนสัตว์ที่ได้รับการทํา
หมัน / จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรมรณรงค์
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ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เพื่อพัฒนาเครือข่ายและระบบ

- จัดอบรมให้ความรู้แก่แกนนําชุมชน

ศักยภาพการป้องกันและควบคุม

เฝ้าระวังป้องกันโรคภัยสุขภาพ

หรือ อสม. ที่เป็นเครือข่ายในการเฝ้า

ความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้

โรคอุบัติใหม่หรือมีการระบาด

ให้มีประสิทธิภาพ

ระวังป้องกันโรคในชุมชน จํานวน

อย่างมีประสิทธิภาพ

และภัยสุขภาพ

- เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน ไม่น้อยกว่า 125 คน/5 ตําบล

- มีระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุม

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่าง

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นเพื่อใช้ใน

โรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอและตรงกับสถานการณ์

การป้องกันและควบคุมโรคตาม

- มีวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ

ของโรค

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ป้องกันและควบคุมโรคอย่าง

- นิเทศและประเมินผลการ

มีประสิทธิภาพ

ดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรค
ในชุมชน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการอบรม

100,000 - เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันโรคมี

กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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3.5 โครงการส่งเสริมพัฒนา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

-

-

- อบรมและศึกษาดูงานให้แก่ แกนนํา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3.6 โครงการสร้างความรู้

- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล

ความเข้าใจการดําเนินงาน

เกิดความรู้ความเข้าใจการดําเนินงาน อสม.ประชาชนทั่วไป 63 ชุมชน

- สามารถแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด

สํานักงานสัตว์จรจัด

สํานักงานสัตว์จรจัด

ในเขตเทศบาล

จํานวนไม่น้อยกว่า 63 คน

- เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนและทําหมัน

- ประชาชนได้รับความรู้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- ลดอัตราการแพร่ระบาดของ

-เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน

ตัวชี้วัด

โรคระบาดในสัตว์

เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการอบรม

โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

และศึกษาดูงาน

245

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

350,000

350,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
การดูแลและรักษาสุขภาพตาม
แนวทางการแพทย์แผนไทย
4.1 โครงการฝึกอบรมการแพทย์

- เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการ

- จัดฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย

แผนไทย

แพทย์แผนไทยแก่ประชาชน

สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

ทักษะการแพทย์แผนไทย

- เพื่อให้เกิดการนําขบวนการแพทย์

และประชาชนในเขตเทศบาลนคร

- ประชาชนได้นําขบวนการด้าน

แผนไทยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

ปากเกร็ด จํานวนไม่น้อยกว่า 50 คน

การแพทย์แผนไทยมาใช้พัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น

การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน

ตัวชี้วัด

- ประชาชนได้นําขบวนการด้าน

ชุมชน

เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการอบรม

การแพทย์แผนไทยมาใช้ในการ

- เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ

เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ

ดูแลรักษาสุขภาพและบําบัด

ดูแลรักษาสุขภาพ และบําบัด

การได้รับประโยชน์ /ความรู้ของผู้เข้า

บรรเทาอาการของโรคบางโรคได้

บรรเทาอาการของโรคแก่ประชาชน

รับการอบรม โดยใช้แบบประเมินผล

กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ชีวิตในท้องถิ่นเป็นการส่งเสริม

350,000 - ประชาชนได้รับความรู้และมี

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
1.3 โครงการฝึกอบรมพัฒนา

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

800,000

800,000

- จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

800,000 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ้าน(อสม.)มีความรู้ ทักษะ ประจําหมู่บ้าน (อสม.)ที่อยู่ในความ

หมู่บ้าน (อสม.) มีความรู้ ทักษะ

(อสม.)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการ
สาธารณสุข

และความสามารถในการบริการ

รับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ด

และความสามารถในการดําเนิน- และสิ่งแวดล้อม

สุขภาพขั้นพื้นฐาน

จํานวนไม่น้อยกว่า 1,150 คน

งานด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ให้ ตัวชี้วัด

หมู่บ้าน (อสม.)มีศักยภาพในการ

ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นํา เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการอบรม

ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ

- ชุมชนในเขตเทศบาลนคร

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจน การได้รับประโยชน์ /ความรู้ของผู้เข้า

ปากเกร็ด สามารถดูแลสุขภาพ

เฝ้าระวังสุขภาพและคัดกรองผู้ป่วย

อนามัยของตนเองและแก้ไข

- เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ปากเกร็ด สามารถดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเองและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขที่จําเป็นได้

รับการอบรมโดยใช้แบบประเมินผล

ปัญหาสาธารณสุขที่จําเป็นได้
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- เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.4 โครงการฝึกอบรม อสม.จิ๋ว - เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสํานึก

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

- จัดอบรมด้านสาธารณสุขและ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

100,000 - เยาวชนมีจิตสํานึกที่ดีด้าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการ

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมให้กับอสม.จิ๋ว

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุข

- เพื่อเตรียมเยาวชนให้เป็น

จํานวนไม่น้อยกว่า 120 คน

- มีอาสาสมัครสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

อาสาสมัครสาธารณสุขที่ดีในอนาคต

รุ่นเยาว์ในเขตเทศบาลที่จะเป็น
ตัวชี้วัด

อาสาสมัครที่ดีในอนาคต

ความสามารถร่วมป้องกันและแก้ไข

เชิงปริมาณ :จํานวนผู้เข้ารับการอบรม

- เยาวชนอาสาสมัครมีความรู้

ปัญหาสาธารณสุขให้กับตนเอง/

เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ

ความสามารถด้านสาธารณสุขให้

ครอบครัว /ชุมชนและโรงเรียน

การได้รับประโยชน์ /ความรู้ของผู้เข้า

กับตนเอง/ครอบครัว/ชุมชนและ

รับการอบรม การทํากิจกรรมด้าน

โรงเรียน

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
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- เพื่อให้เยาวชนมีความรู้

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

800,000

800,000

1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา - เพื่อกระตุ้นให้อาสาสมัครสาธารณสุข - จัดประชุมวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

800,000 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

การดําเนินงานสาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน (อสม.) มีการพัฒนา

มูลฐาน

การดําเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน ของอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)

ดําเนินงานด้านสาธารณสุข

ในชุมชนอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง

มูลฐานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมู่บ้าน (อสม.) มีการพัฒนาการ

และเข้มแข็ง

หมู่บ้าน (อสม.) สามารถดูแลสุขภาพ

จํานวนไม่น้อยกว่า 1,150 คน

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

อนามัยของตนเองและแก้ไขปัญหา

- จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดําเนิน

หมู่บ้าน (อสม.) สามารถดูแล

สาธารณสุขที่จําเป็นในชุมชนได้

งานด้านสาธารณสุขมูลฐาน

สุขภาพอนามัยของตนเอง และ

- เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัคร

- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้าน

แก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่จําเป็น

สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)

สาธารณสุขมูลฐาน
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มีขวัญและกําลังใจในการดําเนินงาน
สาธารณสุขเชิงรุกมากขึ้น

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
ตัวชี้วัด

หมู่บ้าน (อสม.) มีขวัญและ

เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการอบรม

กําลังใจในการดําเนินงาน
สาธารณสุขเชิงรุกมากขึ้น

กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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- เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมู่บ้าน(อสม.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

450,000

450,000

450,000

1.6 โครงการอบรมพัฒนา

-เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลและ -อบรมและฝึกปฏิบัติด้านการจัดการ

ศักยภาพผู้นําชุมชนนําร่อง
ด้านการจัดการสุขภาวะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ชุมชนนําร่องมีการขับเคลื่อน

กองการ

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ สุขภาวะชุมชน ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ให้เกิดระบบงานในการจัดการ

สาธารณสุข

สุขภาวะให้มีความรู้ ความเข้าใจ

ในการพัฒนาและขับเคลื่อนตําบล

สุขภาวะชุมชน โดยชุมชน

ในเรื่อง การสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อ

สุขภาวะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- ชุมชนนําร่องมีวิธีการ
ดําเนินงานเพื่อการสร้างชุมชน

ตําบลสุขภาวะ

- ศึกษาดูงานด้านการจัดการสุขภาวะ

เข้มแข็ง และการขับเคลื่อนให้

- เพื่อพัฒนาผู้นําชุมชนและบุคลากร

ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ผู้นําชุมชน

เกิดระบบงานในการจัดการ

ของเทศบาลให้มีความรู้ ความเข้าใจ

นําร่อง และบุคลากรของเทศบาล

สุขภาวะชุมชน

และเรียนรู้วิธีการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

1 ครั้ง จํานวน 50 คน

เพื่อการจัดการสุขภาวะจาก
ประสบการณ์ตรง ในพื้นที่ดําเนินการ

ตัวชี้วัด

ด้านสุขภาวะชุมชน

เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการอบรม
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การจัดการสุขภาวะและการขับเคลื่อน จํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน

และสิ่งแวดล้อม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- จัดศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,500,000 3,500,000 3,500,000 - อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้นํา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.7 โครงการศึกษาดูงาน

- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ประสบการณ์ด้านสาธารณสุขมูลฐาน มูลฐานแก่ อสม. และผู้นําชุมชนที่

ชุมชนสามาถนําความรู้ และ

ระหว่างชุมชน

จากการศึกษาดูงาน และสามารถ

อยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน และสิ่งแวดล้อม

นําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

จํานวน 1,150 คน

ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

กองการ
สาธารณสุข

ชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :จํานวนผู้เข้ารับการอบรม
การได้รับประโยชน์/ความรู้ของผู้เข้า
รับการอบรม โดยใช้แบบประเมินผล
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เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
2.1 โครงการหนูน้อยฟันสวย

วัตถุประสงค์

-เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กก่อนวัยเรียน
ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของ
ตนเอง
-เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กวัยก่อนเรียน
มีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพช่องปาก
และฟันของบุตรหลานได้ถูกต้อง

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

75,000

75,000

75,000

-จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพฟันเด็กก่อนวัยเรียนแก่
ผู้ปกครอง และเด็กวัยก่อนเรียน
-จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมและ
ตรวจคัดกรองสุขภาพฟันในเด็กวัย
ก่อนเรียน จํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-เด็กวัยก่อนเรียนดูแลสุขภาพ
กองการ
ช่องปาก และฟันของตนเอง
สาธารณสุข
ได้อย่างถูกต้อง
และสิ่งแวดล้อม
-ผู้ปกครองมีความรู้ สามารถ
ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของ
บุตรหลานได้ถูกต้อง ส่งผลให้
เด็กวัยก่อนเรียนมีสุขภาพ
ช่องปากและฟันสมบูรณ์แข็งแรง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้ปกครองและ
เด็กวัยก่อนเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

และตัวชี้วัด
2.2 โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมี
- จัดอบรมแก่ประชาชนทั่วไป
แนวทางเกี่ยวกับการเลือกซื้อและการ จํานวน 150 คน
ประกอบอาหารให้ถูกต้องตามหลัก
- ให้ความรู้และสาธิตการทําอาหาร
โภชนาการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน
ในการรับประทานอาหารให้เป็นไป
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
อย่างถูกต้อง
- สํารวจข้อมูล 3 อ. ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขปีละ 1 ครั้ง

2557

(บาท)
130,000

(บาท)
130,000

2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(บาท)
130,000 - ประชาชนมีความรู้ด้าน
กองการ
โภชนาการมากขึ้น และปรับ
สาธารณสุข
เปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน และสิ่งแวดล้อม
อาหารให้เป็นไปตามหลัก
โภชนาการ
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม/จํานวนครั้งในการสาธิต
การทําอาหารเพื่อสุขภาพในชุมชน

2556

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

130,000

130,000

2.3 โครงการอนามัยแม่และเด็ก - เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด - ติดตามเยี่ยมมารดาตั้งครรภ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

130,000 - หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการ

จนถึงมีบุตรอายุไม่เกิน 1 ปี ผู้ดูแลเด็ก มารดาและทารกหลังคลอด

จนถึงมีบุตรอายุไม่เกิน 1 ปี

และอาสาสมัครสาธารณสุข และ

ผู้ดูแลเด็ก อาสาสมัครสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

และสํารวจพัฒนาการเด็กในชุมชน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - จัดทําเอกสารเผยแพร่

และแกนนํานักเรียนระดับมัธยม

และตอนปลายได้รับความรู้งานอนามัย - จัดอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ศึกษาตอนต้นและตอนปลายมี

แม่และเด็ก ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

ตอนต้นและตอนปลาย

ความรู้และปฏิบัติตัวได้อย่าง

และนําความรู้ไปเผยแพร่ในโรงเรียน

จํานวน 100 คน

ถูกต้องและสามารถนําความรู้
ด้านอนามัยแม่และเด็กไป

- เพื่อให้ทารกได้รับการดูแล และ

ตัวชี้วัด

เผยแพร่ในชุมชนและโรงเรียนได้

ส่งเสริมภาวะโภชนาการ ส่งเสริม

เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการ

- มีแกนนําด้านงานอนามัย

พัฒนาการ และสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

อบรม / จํานวนครั้งในการสํารวจ

แม่และเด็กเพิ่มขึ้น

โรคตามเกณฑ์อายุ

ข้อมูล

- เพื่อสร้างแกนนําด้านงานอนามัย
แม่และเด็ก
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และชุมชนได้ถูกต้อง

สาธารณสุข

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

220,000

220,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.4 โครงการเฝ้าระวังภาวะ

- เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา

- สํารวจภาวะโภชนาการในเด็ก

โภชนาการและส่งเสริมภาวะ

โภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียนและ

ก่อนวัยเรียน ในเขตเทศบาลนคร

มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ

สาธารณสุข

โภชนาการเด็กไทยสมวัย

เด็กปฐมวัย

ปากเกร็ดปีละ 4 ครั้ง

เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กได้

และสิ่งแวดล้อม

- เพื่อให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู

- สํารวจภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย

อย่างถูกต้อง

และอาสาสมัครสาธารณสุขทราบ

ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ทราบสถานการณ์ด้านอาหาร

ถึงภาวะโภชนาการของบุตรหลาน

ในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด

และโภชนาการของเด็กในพื้นที่

และนักเรียนที่รับผิดชอบ

ปีละ 1 ครั้ง
มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ และ
ให้คําแนะนําแก่ผู้ปกครอง
- จัดอบรมแก่ประชาชนหรือครู
อย่างน้อย 1 ครั้ง จํานวนไม่น้อยกว่า
30 คน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม/จํานวนครั้งในการสํารวจข้อมูล

กองการ
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- สนับสนุนอาหารเสริมให้แก่เด็กที่

220,000 - ครู ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

2.5 โครงการส่งเสริมความรู้

-เพื่อให้เยาวชนและหญิง ชาย

- อบรมเยาวชนและหญิง ชายวัย

เกี่ยวกับอนามัยวัยเจริญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์มีความรู้เรื่องการดูแล

เจริญพันธุ์จํานวนไม่น้อยกว่า 200 คน

และการวางแผนครอบครัว

อนามัยวัยเจริญพันธุ์และการวางแผน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

100,000 - เยาวชนและหญิง ชายวัย
เจริญพันธุ์มีความรู้เรื่องการดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการ
สาธารณสุข

อนามัยวัยเจริญพันธุ์ นําไปสู่การ และสิ่งแวดล้อม

ครอบครัว

ตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง

- เพื่อให้เยาวชนและหญิง ชายวัย

เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการอบรม

เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดปัญหา

เจริญพันธุ์ มีแนวทางการปฏิบัติตน

การตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์

เรื่องเพศที่ถูกต้องเหมาะสม
- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมี

-สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงาน

620,000

620,000

620,000

บริการสาธารณสุข

พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน สาธารณสุขมูลฐานได้อย่าง

- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมี

หมู่บ้าน (อสม.) ของชุมชนในเขต

ทั่วไป

ทั่วไป

สุขภาวะที่สมบูรณ์แข็งแรง

เทศบาลนครปากเกร็ด จํานวน

- ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วน

- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมี

62 ชุมชน

ร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ

ส่วนร่วมในการจัดปัจจัยสิ่งแวดล้อม

ทั่วไป

- สามารถพัฒนางานด้าน
ต่อเนื่อง

มากขึ้น
ตัวชี้วัด

- ประชาชนในเขตเทศบาลมี

เชิงปริมาณ : จํานวนชุมชนที่ได้รับการ

พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

สนับสนุนงบประมาณ

มีทักษะในการดูแลตนเอง และมี
สุขภาวะที่สมบูรณ์แข็งแรง

กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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2.6 โครงการสนับสนุนการ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
2.7 โครงการคนไทยไร้พุง

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่อง

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

220,000

- จัดอบรมแก่ประชาชนที่มีภาวะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

220,000 - ประชาชนมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน ประจําตัวร่วมด้วย เช่น เบาหวาน

ที่ถูกต้อง ออกกําลังกายอย่าง

อาหาร การออกกําลังกาย การควบคุม ความดันโลหิตสูง เดือนละ 1 ครั้ง

สม่ําเสมอ และควบคุมอารมณ์

อารมณ์ และวิธีการลดน้ําหนักและ

เป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 50 คน

เพื่อป้องกันภาวะอ้วนลงพุง

รอบเอวอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกัน

- ติดตามภาวะอ้วนลงพุงด้วยการชั่ง

- ประชาชนทราบวิธีการลด

โรคอ้วนลงพุง

น้ําหนักและวัดเส้นรอบเอว ให้แก่

น้ําหนักและรอบเอวอย่างถูกต้อง

อาสาสมัครสาธารณสุข

- ประชาชนที่อยู่ในภาวะอ้วน

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน

ลงพุงมีรอบเอวและน้ําหนัก

ณ ลานกีฬา

ลดลง

- จัดทําเอกสาร / สื่อเพื่อเผยแพร่
ความรู้
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการอบรม
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลภาวะสุขภาพของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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อันตรายของโรคอ้วนลงพุง และวิธีการ เสี่ยง เช่น อ้วนลงพุง และ/หรือมีโรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.8 โครงการส่งเสริมสนับสนุน -เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กเล็กมีความรู้

-อบรมครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา

การดูแลสุขภาพฟันใน

เด็กเล็ก ทั้งภาครัฐ และเอกชน

นิสัยการบริโภคอาหารที่ส่งผลดี

ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล

ต่อสุขภาพฟัน

จํานวนไม่น้อยกว่า 11 แห่ง

-เด็กมีพฤติกรรมทันตสุขภาพ

-จัดทําสื่อการสอนการดูแลสุขภาพฟัน

ที่ถูกต้องและมีสุขภาพช่องปาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในเรื่องทันตสุขภาพ

200,000 -เด็กได้รับการสอนและปลูกฝัง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ที่ดี
ตัวชี้วัด
เข้าร่วมการอบรม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่มีการสอนและปลูกฝังการ
บริโภคอาหารเพื่อทันตสุขภาพ
และแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
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เชิงปริมาณ : จํานวนศูนย์เด็กเล็กที่

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
2.9 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000

200,000

-เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด -อบรมผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด

ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด มีความรู้และตระหนักถึงความสําคัญ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

200,000 -ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดมี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการ

ไม่น้อยกว่า 300 คน

ความรู้และเห็นความสําคัญของ

สาธารณสุข

ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย

-ตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานจํานวน

การดูแลสุขภาพขณะปฏิบัติงาน

และสิ่งแวดล้อม

ขณะปฏิบัติงาน

ไม่น้อยกว่า 300 คน

เพิ่มขึ้น

- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรักษาความ

-ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด

สะอาดสามารถดูแลตนเองให้

ตัวชี้วัด

มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะ

ปลอดภัยขณะปฏิบัติงานได้

เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการอบรม/

ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
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จํานวนผู้รับการตรวจสุขภาพ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.10 โครงการสร้างเสริม

-เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวอบอุ่น

-ประสานและสํารวจกลุ่มเป้าหมายใน

100,000 -สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง

สุขภาพจิตครอบครัว 3 วัย

มีสุขภาพจิตที่ดี อยู่ร่วมกันอย่าง

ชุมชน

ครอบครัวอบอุ่น

สานสายใยรัก

มีความสุข

-ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ

-ชุมชนในเขตเทศบาลนคร

-เพื่อส่งเสริม และพัฒนาสุขภาพจิต

-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ

ปากเกร็ดมีความเข้มแข็งและ

ของประชาชนในชุมชนให้เป็น

ครอบครัวที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

พึ่งตนเองได้

ชุมชนที่เข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้

จํานวน 2 รุ่น ๆ ละ 1 ครั้ง/ปี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

จํานวนรุ่นละไม่น้อยกว่า 150 คน
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
(จิตอาสา)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการอบรม
/จํานวนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการฯ
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-ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมี

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

75,000

75,000

75,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ความรู้ในการรักษาสุขภาพ
3.1 โครงการสุขศึกษาและ

-เพื่อให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการ

-จัดทําสื่อข้อมูล ความรู้ ข่าวสารด้าน

- ประชาชนมีจิตสํานึกในการ

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

ดูแลสุขภาพ

สุขภาพ จํานวน 8 เรื่อง

ดูแลสุขภาพของตนเองและ

สุขภาพ

-เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ข่าวสาร

-จัดกิจกรรมสุขศึกษาและเผยแพร่

สมาชิกในครอบครัวให้มีสุขภาพ

ด้านสุขภาพ

ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อต่างๆ ให้แก่

แข็งแรง สมบูรณ์

กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ประชาชนในชุมชน จํานวน 63 ชุมชน

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนสื่อที่จัดทํา/
จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
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อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการออกกําลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ
งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- ส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการ

- จัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับ

200,000

200,000

200,000

กีฬา และเห็นความสําคัญของการ

เด็กอนุบาล 3 ขวบในสังกัด

เด็ก ครู ผู้ปกครอง

ออกกําลังกาย

เทศบาล จํานวนไม่น้อยกว่า

- เด็กได้รับความสนุกสนานจาก

- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน

500 คน

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการจัดแข่งขันกีฬาสําหรับ
เด็กและเยาวชน

มีน้ําใจนักกีฬา
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

กองการศึกษา
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1.1 โครงการกีฬาอนุบาล 3 ขวบ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
1.2 โครงการจัดแข่งขันกีฬา

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

จัดการแข่งขันกีฬาสากล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เยาวชนเล่นกีฬาเพื่อการออก

สําหรับเด็กจากสถานศึกษา

กําลังกายมากขึ้น

- เป็นการปลูกฝังความมีระเบียบ

ในเขตเทศบาล อย่างน้อย

- เยาวชนมีระเบียบวินัยและมี

วินัยและน้ําใจนักกีฬาให้กับ

4 ประเภท ได้แก่

น้ําใจนักกีฬา

เยาวชน

- กีฬาฟุตบอล

- เยาวชนมีความสามัคคีระหว่าง

- สร้างความสามัคคีของเยาวชนใน

- กีฬาเซปักตะกร้อ

สถานศึกษา

สถานศึกษา

- กีฬาฟุตซอล

- เด็กจากสถานศึกษาในเขต

- กีฬาวอลเล่ย์บอล

เทศบาลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ประเภทกีฬาที่จัด
การแข่งขัน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กองการศึกษา
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เพื่อการออกกําลังกาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

250,000

250,000

250,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย
และการแข่งขันกีฬาในชุมชน
2.1 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์

- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชน

- จัดหาวัสดุกีฬาให้กับชุมชน

กีฬาให้แก่ชุมชน

ออกกําลังกายและเล่นกีฬา

ในเขตเทศบาล จํานวน 62 ชุมชน

- ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพ

กองการศึกษา

ร่างกายแข็งแรง

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนชุมชน
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ที่ได้รับการสนับสนุน
2.2 โครงการออกกําลังกายเพื่อ

- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย

- จัดกิจกรรมแอโรบิค ไท้เก็ก

สุขภาพ

แข็งแรง

ลีลาศ โยคะ ให้แก่เยาวชนและ

ประโยชน์ของการออกกําลังกาย

ประชาชนในชุมชน จํานวน

และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน

ประมาณ 20 ชุมชน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนชุมชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

1,800,000 1,800,000 1,800,000 - เยาวชนและประชาชนเข้าใจถึง

กองการศึกษา

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

800,000

800,000

800,000

2.3 โครงการกิจกรรมชุมชน

- เพื่อให้เกิดความรักและสามัคคี

- จัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับ

สัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงานและชุมชน

กรรมการชุมชน 62 ชุมชนและ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เกิดความรักและสามัคคี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ระหว่างหน่วยงานและชุมชน

และผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :จํานวนชุมชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
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เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2.4 โครงการจัดหาอุปกรณ์การ

- เพื่อให้คนในชุมชนมีอุปกรณ์การ

จัดหาอุปกรณ์การออกกําลังกาย /

ออกกําลังกายกลางแจ้ง/เครื่องเล่น ออกกําลังกายส่งเสริมความสัมพันธ์

เครื่องเล่นสําหรับเด็กให้แก่ชุมชน

สําหรับเด็ก

ในชุมชนได้ทํากิจกรรมร่วมกัน

ต่างๆ ที่มีพื้นที่สาธารณะหรือ

- เพื่อให้เด็กได้มีสถานที่ทํากิจกรรม

พื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน

และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

อย่างน้อย 1 ชุมชน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนชุมชน
ที่ได้รับอุปกรณ์/เครื่องเล่น

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพ
แข็งแรง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

กองสวัสดิการ
สังคม

ที่

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 โครงการสนับสนุนการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาในนามเทศบาล
นครปากเกร็ด
3.1 โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์

- ส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงถึง

- ผู้แทนประชาชนในชุมชน

พลังความเข้มแข็งของชุมชน

ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล

สามัคคีในหมู่คณะเกิดความ

- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

จํานวนประมาณ 200 คน

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน

หน่วยงานและชุมชน

ร่วมแข่งขันกีฬาสากล กีฬา

กับหน่วยงาน

ขบวนพาเหรด ร่วมกับอปท.ต่างๆ
ในเขตจังหวัดนนทบุรี
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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พื้นบ้าน ประกวดกองเชียร์ และ

- ชุมชนมีความเข้มแข็ง รักและ

ที่

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
โครงการ
3.2 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
กับหน่วยงานอื่น ๆ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดความรักและสามัคคีใน
หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000

150,000

150,000

- ผู้แทนประชาชนในเขตและ
พนักงานเทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

กองการศึกษา

หน่วยงาน

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน

- พนักงานมีความรัก สามัคคี

หน่วยงาน

ในหมู่คณะ

กับหน่วยงานอื่น จํานวนประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 ครั้ง
ตัวชี้วัด
ร่วมกิจกรรม
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เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่เข้า

ที่

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3.3 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์

- เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย - ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล

ท้องถิ่นนนท์

และจิตใจให้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสากล และ

พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจใน

ให้มีประสิทธิภาพ

กีฬาพื้นบ้าน ร่วมกับองค์กร

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

- เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีใน

ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ

- มีความสามัคคีในหมู่คณะ

หมู่คณะ

ในเขตจังหวัดนนทบุรี จํานวน

- มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

ประมาณ 100 คน

หน่วยงาน

เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กองการศึกษา
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ตัวชี้วัด

- ผู้บริหาร และพนักงานมีความ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
โครงการ

4 โครงการสนับสนุนงบประมาณ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

- สนับสนุนงบประมาณการ

การจัดกิจกรรมกีฬาหรือการ

กิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์

จัดกิจกรรมด้านกีฬาหรือการ

ออกกําลังกาย

ที่ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ออกกําลังกาย ให้แก่

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

- เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมี

4,580,000 4,580,000 4,580,000 - พนักงานในสังกัดองค์กร
แยกเป็น

แยกเป็น

แยกเป็น

80,000

80,000

- โรงเรียน

3,000,000

3,000,000

3,000,000

สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจ

- สมาคมและองค์กรต่าง ๆ

1,500,000

1,500,000

1,500,000

เป็นนักกีฬา

จํานวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยงาน

ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

กองการศึกษา

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
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เชิงปริมาณ : จํานวนหน่วยงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จังหวัดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
80,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการให้บริการสงเคราะห์
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

480,000

480,000

480,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-ช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถ

กองสวัสดิการ

-จัดให้มีสวัสดิการเบี้ยยังชีพ

ความเจ็บป่วยโรคเอดส์ที่มีรายได้

สําหรับผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์ที่มี

ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูก

ภูมิลําเนาอาศัยอยู่ในชุมชนใน

-ผู้ป่วยเอดส์มีขวัญและกําลังใจ

ทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู

เขตเทศบาล จํานวนไม่ต่ํากว่า

ตลอดจนรู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง

หรือไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้

80 คน / ปี

ในการดํารงชีวิต

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ: จํานวนผู้ป่วยเอดส์
ที่ได้รับการสงเคราะห์

อุดหนุนทั่วไป อุดหนุนทั่วไป อุดหนุนทั่วไป ดําเนินชีวิตในเบื้องต้นได้

สังคม
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-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภาวะ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 โครงการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล

- ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุตาม

ให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิประโยชน์

นโยบายรัฐบาล

อุดหนุน

อุดหนุน

อุดหนุน

ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแล้ว

ได้อย่างทั่วถึง

- จัดให้มีสวัสดิการเบี้ยยังชีพ

เฉพาะกิจ

เฉพาะกิจ

เฉพาะกิจ

ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุสําหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่

110,200,800 110,200,800 110,200,800 - ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

ครบถ้วนตามนโยบายรัฐบาล

60 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลําเนาในเขต
เทศบาล และได้รับการ
ขึ้นทะเบียน

เชิงปริมาณ: จํานวนผู้สูงอายุ
ที่ได้รับการสงเคราะห์
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ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

8,904,000

8,904,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส
-เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่มีรายได้

-ขึ้นทะเบียนคนพิการตาม

เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม

ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือ

โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความ

อุดหนุน

อุดหนุน

อุดหนุน

ดําเนินชีวิตได้ในเบื้องต้น

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

ถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู

พิการตามนโยบายรัฐบาล

เฉพาะกิจ

เฉพาะกิจ

เฉพาะกิจ

-ผู้พิการและคนในครอบครัว

หรือไม่สามารถประกอบอาชีพ

-จัดให้มีสวัสดิการเบี้ยความ

มีขวัญและกําลังใจในการ

เลี้ยงตนเองได้

พิการให้แก่ผู้ที่ได้รับการขึ้น

ดํารงชีวิต

-เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล

ทะเบียนคนพิการ

-คนพิการในเขตเทศบาลที่ขึ้น

ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิประโยชน์
ได้อย่างทั่วถึง

8,904,000 -ช่วยเหลือคนพิการให้สามารถ

ทะเบียนคนพิการแล้วได้รับ
ตัวชี้วัด

สวัสดิการเบี้ยความพิการ

เชิงปริมาณ: จํานวนคนพิการ

ครบถ้วนตามนโยบายรัฐบาล

ที่ได้รับเบี้ยความพิการ

กองสวัสดิการ
สังคม
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3.1 โครงการสนับสนุนการ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
3.2 โครงการส่งเสริมความรู้และ

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-จัดอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 -ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง

การดําเนินงานด้านสวัสดิการสังคม มีความรู้ในเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุ

ให้แก่ ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้เรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุ

ให้แก่ผู้สูงอายุ

เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุ

ตลอดจนสามารถเข้าถึงสวัสดิการ

และเรื่องอื่นๆที่จําเป็นต่อการ

ที่พึงได้รับ

และอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

ดําเนินชีวิต อย่างน้อยปีละ
2 หลักสูตร

เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัด
การอบรม
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ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000 -องค์กร ชุมชน /ผู้ด้อยโอกาส

3.3 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ -เพื่อส่งเสริมความรู้ /ความสามารถ/ -จัดอบรม / สัมมนา /
การดําเนินงานด้านสวัสดิการสังคม ความเข้าใจในการดําเนินงานด้าน

ศึกษาดูงาน ให้แก่องค์กรชุมชน

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

สวัสดิการสังคม /การพัฒนา

ที่ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม/

สวัสดิการที่พึงได้รับและ

คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-เพื่อสนับสนุนงบประมาณการ

ผู้ด้อยโอกาส อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-องค์กร ชุมชน ได้รับการ

ดําเนินงานให้แก่องค์กรชุมชนในการ -จัดกิจกรรม/นิทรรศการเผยแพร่

สนับสนุนในการดําเนินงาน

ดําเนินงานด้านสวัสดิการสังคม

ด้านสวัสดิการสังคม

ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการด้านต่างๆ
ดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนในเขตเทศบาล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ

กองสวัสดิการ
สังคม
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-สนับสนุนงบประมาณการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000 -คนพิการได้รับการดูแลสุขภาพ

3.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

-เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพประจําปี

- ให้การตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่

ศักยภาพคนพิการ

ให้แก่คนพิการ

คนพิการตามประเภทของความ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการ

อย่างถูกต้อง สามารถช่วยเหลือ

สาธารณสุข

-เพื่อทราบภาวะสุขภาพของคนพิการ พิการในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

ตนเองในชีวิตประจําวันได้อย่าง

และสิ่งแวดล้อม

และป้องกันภาวะแทรกซ้อน

เหมาะสม และลดการเกิดภาวะ

ทั้งในชุมชน และสถานสงเคราะห์

-เพื่อให้คําปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ คนพิการที่ไม่มีการตรวจสุขภาพ

โรคแทรกซ้อน

แก่คนพิการและลดค่าใช้จ่ายจากภาวะ และช่วยเหลือตนเองในชีวิต

ดูแลสุขภาพและสามารถช่วยเหลือ

แก่คนพิการด้วยสื่อต่างๆตาม

ตนเองในชีวิตประจําวันได้

ความเหมาะสม

-เพื่ออบรมเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้ดูแล

- อบรมการดูแลสุขภาพคนพิการ

คนพิการ

แก่ผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 2 รุ่น
รุ่นละไม่น้อยกว่า 50 คน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการ
อบรม/จัดกิจกรรมแก่ผู้ดูแล
คนพิการ / จํานวนครั้งที่ตรวจ
สุขภาพให้คนพิการ

260

โรคแทรกซ้อน
ประจําวันได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
-เพื่อให้คนพิการมีความรู้เกี่ยวกับการ - ให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3.5 โครงการสนับสนุนงบประมาณ - เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน

- สนับสนุนงบประมาณให้

- หน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับ

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การดําเนินงานของหน่วยงานและ

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในการ

การสนับสนุนงบประมาณ

ผู้ด้อยโอกาส

องค์กรต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพ

ดําเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

สามารถดําเนินงานได้อย่างมี

ชีวิตผู้ด้อยโอกาส

ชีวิตผู้ด้อยโอกาส อย่างน้อยปีละ

ประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

1 แห่ง
ตัวชี้วัด
รับการสนับสนุนงบประมาณ
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เชิงปริมาณ : จํานวนหน่วยงานที่ได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 5 สงเคราะห์ผู้ประสบภัยและความเดือดร้อนในชุมชน
งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จัดให้บริการสงเคราะห์และจัดหา

สาธารณภัยและปัญหาความ

สาธารณภัยได้ทันเวลา

อุปกรณ์ที่จําเป็นในการช่วยเหลือ

เดือดร้อน

- เพื่อให้ราษฎรที่ประสบสาธารณภัย ราษฎรในเขตเทศบาล

ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว เป็นการ

สามารถช่วยเหลือตนเองได้

ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

บรรเทาความเดือดร้อนให้

ในเบื้องต้น

และสาธารณภัยประเภทต่างๆ

สามารถช่วยเหลือตนเองได้

เดือดร้อนแก่ราษฎร

1,000,000 1,000,000 - ราษฎรที่ประสบสาธารณภัย
ประเภทต่างๆ ได้รับความ

ในเบื้องต้น
ตัวชี้วัด

- สามารถสร้างขวัญและกําลังใจ

เชิงคุณภาพ : จํานวนราษฎร

ให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหา

ที่ได้รับการช่วยเหลือ

ด้านสาธารณภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม
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- เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบ

- เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความ

1,000,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

สนับสนุนการศึกษาสําหรับนักเรียน
นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ดังนี้
- ให้ทุนการศึกษาหลักสูตร
ที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่
นักศึกษาที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาล ประมาณ 5 คน
- สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ชุดนักเรียนสําหรับ
เด็กนักเรียนที่ยากจนและผู้ด้อย
โอกาสที่ศึกษาในหลักสูตรที่ไม่เกิน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประมาณ 60 คน

1,110,000

900,000

900,000

แยกเป็น

แยกเป็น

แยกเป็น

660,000

600,000

600,000

450,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียน
นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ
การสนับสนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นักศึกษาที่ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น
- นักเรียนที่ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสมีความพร้อมใน
การศึกษาเล่าเรียนมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองการศึกษา
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2 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
เชิงบูรณาการ
2.1 โครงการทุนการศึกษา
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
สําหรับนักเรียน นักศึกษา
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และ
และผู้ด้อยโอกาส
ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลได้มี
โอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
- เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่ยากจน
หรือผู้ด้อยโอกาสได้มีเสื้อผ้าและวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

600,000

600,000

600,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- สามารถสร้างรายได้และบรรเทา

สํานักปลัด
เทศบาล

2.2 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา - เพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา

- จ้างนักเรียนนักศึกษา

ทํางานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

ที่มีฐานะยากจนให้มีรายได้ใน

ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการ

ความเดือดร้อนของผู้ปกครอง

ช่วงปิดภาคเรียน

กําหนด จํานวนประมาณ 60 คน/ปี

นักเรียน นักศึกษา และลดปัญหา
ทางสังคม ในระดับหนึ่ง

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียน
นักศึกษาที่เข้าทํางาน
- เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ

ก่อสร้างหรือปรับปรุงบ้านของ

เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชาชนที่มีฐานะยากจน ให้อยู่

ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในสภาพที่เหมาะสมสําหรับการ

- ประชาชนที่มีฐานะยากจนได้มี

ของประชาชนที่มีฐานะยากจน

ดํารงชีวิตอย่างมีความสุข

ที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น

อย่างน้อยปีละ 1 ครัวเรือน
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : จํานวนครัวเรือนที่ได้
รับความช่วยเหลือ

500,000

500,000

500,000

- เทศบาลได้แสดงความจงรักภักดี สํานักการช่าง
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2.3 โครงการบ้านท้องถิ่นไทย

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- ดําเนินการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น
ในการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู โดย
ดําเนินการเองและ/หรือ จ้างเหมา
เอกชนดําเนินการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้ได้รับการ
ช่วยเหลือ

4,000,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4,000,000 4,000,000 เพื่อบรรเทาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัด
เทศบาล
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3 โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
3.1 โครงการป้องกันและบรรเทา - เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและ
สาธารณภัยในเขตเทศบาล
บรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายในเขตพื้นที่ทั้งก่อนเกิดภัยและ
ขณะเกิดภัย
- เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
รวมทั้งฟื้นฟูความเสียหายให้กลับสู่
สภาพเดิม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3.2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร - เพื่อให้มีอาสาสมัครป้องกันภัย
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ฝ่ายพลเรือน เป็นกําลังเสริมของ
เจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น
- เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้เข้ารับการ
อบรม

- เพื่อให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ
และนักเรียนรวมทั้งบุคลากรใน
โรงเรียนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

และตัวชี้วัด
- จัดอบรมประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ที่สมัครเข้ารับการฝึก อปพร.
จํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน

2556

2557

2558

(บาท)
600,000

(บาท)
600,000

(บาท)
600,000

50,000

50,000

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน มีความรู้ความสามารถ
ในการบรรเทาสาธารณภัย
ในเบื้องต้น

สํานักปลัด
เทศบาล

- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันและบรรเทาภัยใน
ในเบื้องต้น
- มีการแลกเปลี่ยนแก้ไขปัญหา
อุปสรรคระหว่างองค์กรกับ
ประชาชนในพื้นที่

สํานักปลัด
เทศบาล

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม
- อบรมการป้องกันอัคคีภัยและ
ภัยต่างๆ ให้กับประชาชน และ
บุคลากรของสถานศึกษาในเขต
เทศบาล จํานวนประมาณ
100 คน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม
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3.3 โครงการให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
3.4 โครงการก่อสร้างสถานี
เรือดับเพลิง ตําบลปากเกร็ด

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีสถานที่จอดเรือดับเพลิง
และที่พักสําหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวร
รักษาการณ์
- เพื่อเฝ้าระวังเหตุและช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย

(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- ก่อสร้างสถานีเรือดับเพลิง
พร้อมที่พักสําหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้า
เวรรักษาการณ์ ตามแบบรูปและ
รายการของเทศบาล
จํานวน ๑ แห่ง

2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2556

2557

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
5,000,000 - สามารถช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
-มีสถานที่อยู่เวรรักษาการณ์
สําหรับพนักงานดับเพลิงอย่าง
เพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง

800,000

800,000

800,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาล

4 โครงการพัฒนาระบบดับเพลิงใน
ชุมชน
4.1 โครงการจัดหาอุปกรณ์
ดับเพลิงสําหรับชุมชน

-เพื่อให้การระงับอัคคีภัยที่อาจเกิด
ขึ้นในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
- เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

จัดให้มีถังดับเพลิงสําหรับชุมชน
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
อย่างน้อยปีละ 4 ชุมชน
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนสถานีเรือ
ดับเพลิงที่ก่อสร้าง

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนชุมชนที่ติดตั้ง
ถังดับเพลิง



8,660,000

8,450,000

13,450,000

- สามารถบรรเทาความเสียหายที่
เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนอันเนื่องจากอัคคีภัย
- สามารถระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้น
ในชุมชนที่คับแคบได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

30,560,000

สํานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพ
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ศูนย์ฝึกอาชีพมีความเป็นระเบียบ

กองสวัสดิการ

- ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ภายใน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีพื้นที่เพียงพอ

และภายนอกศูนย์ฝึกอาชีพฯ

สวยงาม สะดวก ปลอดภัย และมี

และเหมาะสมสําหรับการจัดการ

ตามความจําเป็นในการปฏิบัติงาน

ความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

อบรมและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์

และการจัดการฝึกอบรม

ชุมชน

- ซ่อมแซมอาคารในกรณีที่

- เพื่อให้เกิดความสวยงาม สะอาด

เกิดการชํารุดเสียหาย

และปลอดภัย สําหรับผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ที่เข้ามารับบริการ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการ

สังคม
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- เพื่อให้ศูนย์ฝึกอาชีพและจําหน่าย

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพแก่ประชาชน
2.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ

- เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทางด้าน

-จัดอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น

300,000 - ทําให้ประชาชนสามารถนําความรู้ กองสวัสดิการ

ระยะสั้น

การส่งเสริมอาชีพ

ให้กับประชาชนในชุมชนและ

ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการสร้างรายได้

- เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสฝึก

ประชาชนทั่วไประยะเวลา 1 วัน

แก่ตนเอง

อบรมอาชีพตามความต้องการของ

จํานวนไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี

สังคม

ตนเอง
ตัวชี้วัด

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดอบรม
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- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สามารถนําไป
ตนเองได้
2.2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน

- จัดอบรมอาชีพหลักสูตร

200,000

200,000

200,000 - ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเสริม

ระยะยาว

ได้พัฒนาความรู้ ทักษะในการ

ระยะยาวให้กับประชาชนใน

เพิ่มขึ้น

ประกอบอาชีพแขนงต่างๆ

ชุมชนและประชาชนทั่วไป

- สามารถนําไปสร้างรายได้ให้

- เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและ จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร/ปี

เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว

ความชํานาญในการประกอบอาชีพ

- สร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคงได้

ที่ตนเองต้องการได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด

- ลดปัญหาการว่างงาน

เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดอบรม

-สามารถนําไปทําเป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือนได้

กองสวัสดิการ
สังคม

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน

- จัดอบรมอาชีพให้ประชาชนใน

100,000 - ประชาชนในชุมชนมีโอกาสใน

ในชุมชน

มีความรู้และทักษะในการประกอบ

ชุมชนโดยมีกลุ่มเป้าหมาย

การประกอบอาชีพและสร้างรายได้

อาชีพและสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น

ได้แก่

เสริมเพิ่มขึ้น

- เพื่อส่งเสริมการดําเนินงานของ

- กลุ่มอาชีพในชุมชน

- กลุ่มอาชีพในชุมชนสามารถ

กลุ่มอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนให้มีความ

- กลุ่มสตรีวัยทํางาน

พัฒนาการผลิตและคุณภาพของ

สามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่าง

- กลุ่มผู้สูงอายุ

ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

มีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ

- กลุ่มผู้ด้อยโอกาส คนพิการ

- ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

และผู้พ้นโทษ

- เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้เวลาว่าง

- จัดอบรมอย่างน้อย 3 เดือน /ครั้ง

ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ครอบครัว

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดอบรม

ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

กองสวัสดิการ
สังคม
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ของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพในชุมชน

- เพื่อส่งเสริมการรวมตัวของ
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน หรือ
ผู้ผลิตสินค้าที่เกื้อกูลกัน
- ส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา
กลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้
เพิ่มขึ้นทั้งในระดับบุคคล และระดับ
ชุมชน
- เพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการ
ตลาดของสินค้าตามชุมชน กลุ่มอาชีพ
กลุ่ม OTOP ได้มีสถานที่จําหน่ายได้
อย่างกว้างขวางบริเวณพื้นที่สาธารณะ
หน่วยงานราชการ/งานประเพณี และ
วันสําคัญต่างๆ
- เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ผลิต
สินค้า สามารถนําสินค้ามาจําหน่ายได้
โดยตรงต่อผู้บริโภค
- เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับโอกาส
ในการจําหน่ายสินค้า

(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- จัดอบรม /ศึกษาดูงาน ให้แก่
กลุ่มอาชีพ/กลุ่มผู้ผลิตสินค้า
ในชุมชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2557

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000 - มีการรวมตัวของผู้ที่ประกอบ
อาชีพเดียวกันหรือผลิตสินค้าที่
เกื้อกูลกัน
- เป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
- กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได้

100,000

100,000

100,000 - ทําให้กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP
กลุ่มอาชีพและกลุ่มผู้ผลิตสินค้า
ในชุมชน มีสถานที่จําหน่าย
สินค้าสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
และมีช่องทางในการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดอบรม

-จัดงาน/กิจกรรม/สถานที่จําหน่าย
สินค้าให้แก่กลุ่มผู้ประกอบสินค้า
OTOP กลุ่มอาชีพในชุมชนและ
กลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ
ในชุมชน กลุ่มผู้ฝึกอาชีพกับ
เทศบาลบริเวณพื้นที่สาธารณะ
และตลาดภายในชุมชน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดงาน/
กิจกรรม

2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2556

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม
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3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามโครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 โครงการพัฒนารูปแบบและ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

- จัดอบรม /สัมมนา/ ศึกษาดูงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

100,000 - ทําให้มีรูปแบบการบรรจุภัณฑ์

กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ในชุมชนมีความรู้ ด้านการพัฒนารูปแบบและคุณภาพ

ที่สวยงามเหมาะสมเป็นเอกลักษณ์

ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แก่กลุ่ม

กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง

และรูปแบบการบรรจุภัณฑ์

ผู้ประกอบการสินค้า OTOP

- ทําให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น

- เพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์

กลุ่มผู้ผลิต/กลุ่มอาชีพ

- พัฒนาสินค้าสู่มาตรฐานอย่าง

ของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ในชุมชน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง / ปี

ต่อเนื่อง

ต่อความต้องการของผู้บริโภค

มากขึ้น

ท้องถิ่น มาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์

เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดอบรม

- มีผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผ่านการ

มาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น
ม.ผ.ช./มอก./อย./otop และอื่นๆ

สังคม

รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัด

ให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรอง

กองสวัสดิการ

- เพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้า

- เพื่อส่งเสริมการนําภูมิปัญญา
ชุมชนที่มีคุณภาพและสนับสนุน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5 โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน
5.1 โครงการจัดทําสื่อ

เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของ

-จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ วิดีทัศน์

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

และป้ายแนะนํา อย่างน้อย 2 ครั้ง

300,000 - ทําให้ประชาชนได้มีคู่มือและ
รับทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์

กองวิชาการ
และแผนงาน

-จัดพิมพ์เอกสารคู่มือแนะนํา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด อย่างน้อย 1 ครั้ง/

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดทําสื่อ
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3,000 ฉบับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่

โครงการ

- เพื่อศึกษาและสํารวจข้อมูล
การพัฒนาตลาดเก่าริมน้ําปากเกร็ด
- เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินแบบดั้งเดิมและ
ขอบเขตของตลาดเก่าริมน้ําปากเกร็ด
- เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาตลาดเก่าริมน้ําปากเกร็ด
แบบมีส่วนร่วม

- ศึกษาและสํารวจข้อมูล
การอนุรักษ์และพัฒนาตลาดเก่า
ริมน้ําปากเกร็ดอย่างยั่งยืน
- อบรมสัมมนา/ประชุม/ศึกษา
ดูงานการพัฒนาตลาดเก่าริมน้ํา
ปากเกร็ด สําหรับคณะกรรมการ
พัฒนาตลาดเก่าริมน้ําปากเกร็ด
- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
เสวนาทางการท่องเที่ยว
- ติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าอบรม
และศึกษาดูงาน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรม/ศึกษาดูงาน

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000 200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

200,000 - มีข้อมูลประกอบการพัฒนาและ
ปรับปรุงตลาดเก่าริมน้ําปากเกร็ด
- ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
และเข้าใจในการพัฒนาพื้นที่
แบบมีส่วนร่วม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน
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1 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
1.1 โครงการอนุรักษ์ และพัฒนา
ตลาดเก่าริมน้ําปากเกร็ด
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

และตัวชี้วัด
1.2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปากเกร็ด - จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ท่องเที่ยวปากเกร็ด อย่างน้อยปีละ
ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2556

2557

(บาท)
250,000

(บาท)
250,000

2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(บาท)
250,000 - การท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้รับ
ความนิยมมากขึ้น
- ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาล

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม

- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ คู่มือ
1,000,000 800,000
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แนะนํา
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยว วีดีทัศน์ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
เพื่อประชาสัมพันธ์
- ตลาดเก่าริมน้ําปากเกร็ด
- สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี
- วัด สถานที่ท่องเที่ยวริมน้ํา
- ถนนสายวัฒนธรรม,กิจกรรม
วัฒนธรรม เป็นต้น 3 เดือน/ ครั้ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดทําสื่อ

500,000 - ผู้เยี่ยมชมหรือนักท่องเที่ยว
ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลมากขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน
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2 โครงการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวปากเกร็ด
2.1 โครงการจัดทําสื่อเพื่อเผยแพร่ เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
และนักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวของเทศบาล
เพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
แนวทางพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตาม

-จัดให้มีการเลือกตั้ง

และสมาชิกสภาเทศบาลนคร

กฎหมายและระเบียบว่าด้วยการ

นายกเทศมนตรีและสมาชิก

ปากเกร็ด

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ

สภาเทศบาลให้ได้ตามจํานวน

สมาชิกสภาเทศบาล

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้

- เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วย

ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรม

มากที่สุดและมีบัตรเสียน้อยที่สุด

- เพื่อเป็นการเตรียมการและ
ดําเนินการ

ตัวชี้วัด

- เพื่อให้เกิดการประสานงาน

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจํานวน

ในระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาใช้สิทธิ์

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 -ประชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ตามกฎหมาย

ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาล

276

1 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

กับการเลือกตั้ง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

- เพื่อเป็นการสนับสนุนการ

-จัดให้มีการเลือกตั้งตามที่

เลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพและ

กกต. ขอความร่วมมือ

ประสิทธิผล

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์

- เพื่อเป็นการประสานงานกับ

ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ให้มากที่สุดและมีบัตรเสียน้อยที่สุด

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

200,000 -ประชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ตามกฎหมาย

ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาล

เลือกตั้ง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจํานวน
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาใช้สิทธิ์
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชน

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เลือก

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

10,000

10,000

- จัดให้มีการเลือกตั้ง

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนในชุมชนทุกชุมชน

กองสวัสดิการ

ตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อทําหน้าที่ คณะกรรมการชุมชนตามระบียบ

สามารถเลือกตัวแทนของตน เป็น

สังคม

ในการประสานการทํางานร่วมกับ

เทศบาลว่าด้วยการดําเนินงาน

คณะกรรมการชุมชน ในการ

เทศบาล และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อ

ชุมชน (กรณีที่มีการเลือกตั้ง)

ประสานการพัฒนาร่วมกับ

พัฒนาชุมชน และแก้ไขปัญหาความ

เทศบาล และหน่วยงานอื่นๆ และ
ตัวชี้วัด

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจํานวน

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ประชาชนในชุมชน

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาใช้สิทธิ์

ของชุมชน
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เดือดร้อน

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

4 โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- เพื่อให้พนักงานเทศบาล

-จัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงาน

เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และ

เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย

และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ

ของเทศบาล และประชาชน

- เทศบาลสนับสนุนให้การ

ประชาชน

เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

ในเขตเทศบาล

ดําเนินงานกิจกรรมส่งเสริม

ในระบอบประชาธิปไตย

500,000 - ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้

การเมืองการปกครองในระบอบ

- สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม

ตัวชี้วัด

ประชาธิปไตย สําเร็จลุล่วง

ส่งเสริมการเมืองการปกครองใน

เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการ

ตามเป้าหมาย

ระบอบประชาธิปไตย

อบรม

สํานักปลัด
เทศบาล
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4.1 โครงการเสริมสร้างความรู้

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

- จัดกิจกรรม/อบรมเกี่ยวกับการ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้ได้รับ

เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง เมืองการปกครองและการเลือกตั้ง

เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

และการมีส่วนร่วมของเด็กและ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้แก่เยาวชนจากสถานศึกษาใน

ระบอบประชาธิปไตยและการ

เยาวชน

และการปกครองส่วนท้องถิ่น

เขตเทศบาล

ปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนได้รับ

- จัดทําเอกสารส่งเสริมความรู้

- เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด

เกี่ยวกับภารกิจและผลงานของ

เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง และบทบาทหน้าที่

เทศบาล เผยแพร่ให้แก่เด็กและ

และบทบาทหน้าที่ของประชาชน

ของประชาชน

เยาวชนทราบ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/อบรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

300,000 - เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจ

กองการศึกษา
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4.2 โครงการเสริมสร้างความรู้

ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

5 โครงการประชาสัมพันธ์ผลงาน
ตามนโยบายผู้บริหารเทศบาล

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

3,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนได้รับทราบนโยบาย

กองวิชาการ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- เพื่อเป็นการเผยแพร่นโยบายของ

- จัดสื่อประชาสัมพันธ์ประเภท

ผู้บริหารเทศบาล

ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อวิดิทัศน์

หน่วยงาน

ของผู้บริหารเทศบาลอย่างทั่วถึง

และแผนงาน

คู่มือ แผ่นพับ ทําประชาสัมพันธ์
นโยบายผู้บริหารเทศบาลนคร
ปากเกร็ด นโยบายยาเสพติด
เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชน การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี อย่างน้อย 3 นโยบาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ประเภทนโยบาย

281

บรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้บริหารของเทศบาลได้

งบประมาณและที่มา

หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

250,000

250,000

250,000

- จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้บริหารเทศบาล ได้รับทราบ

ร่วมกันระหว่างผู้บริหารเทศบาล

ปัญหาและความต้องการของ

กรรมการชุมชน

ชุมชน

กับคณะกรรมการชุมชน

ประชาชนในชุมชน

- เพื่อให้ชุมชนได้ทราบนโยบาย

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

- สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรง

ตลอดจนแนวทางการพัฒนาจาก

ประมาณ 150 คน/ครั้ง

กับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน

ผู้บริหารเทศบาล

- ชุมชนได้ทราบนโยบายและ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ที่จัดสัมมนา

การดําเนินงานของเทศบาล

กองสวัสดิการ
สังคม
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ระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะ รับทราบปัญหาความต้องการของ

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
เครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง
งานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง
ให้เข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล

(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเครือ
ข่ายกองทุนชุมชนและแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกองทุนต่างๆ
ในชุมชน อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
ประมาณ 80 คน/ครั้ง

หน่วยงาน

2556

2557

2558

(บาท)
60,000

(บาท)
60,000

(บาท)
60,000

200,000

200,000

200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

- กองทุนชุมชนเมืองมีการ
ดําเนินงานในรูปแบบเครือข่าย
สามารถบริหารจัดการและ
พัฒนาเครือข่าย แก้ไขปัญหา
สามารถสนองความต้องการ
ของสมาชิกเครือข่ายได้

กองสวัสดิการ
สังคม

- ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
สามารถค้นหาปัญหาความ
ต้องการและหาวิธีการแก้ไขปัญหา
ของตนเองได้

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
3.1 โครงการจัดเวทีประชาคม - เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ชุมชนเข้มแข็ง
แสดงความคิดเห็นความต้องการ
และวิธีการในการแก้ไขปัญหาของ
ตนเองและเสนอแผนงาน / โครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน

- จัดเวทีประชาคมสําหรับชุมชน
ในเขตเทศบาล อย่างน้อย
31 ชุมชน หรือ ตามสถานการณ์/
นโยบายเร่งด่วน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนชุมชนที่มี
การจัดเวทีประชาคม
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัด

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- จัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3.2 โครงการอบรมสัมมนา

- เพื่อให้ผู้นําชุมชน องค์กรชุมชน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ผู้นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน

ด้านการพัฒนาชุมชน

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา สําหรับคณะกรรมการชุมชน

ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจใน

ชุมชนเข้าใจในการพัฒนาชุมชนเพิ่ม และองค์กรชุมชนและผู้ที่มีส่วน

การพัฒนาชุมชนและมีประสิทธิ

มากขึ้นและนําความรู้มาปรับใช้ให้

เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน

ภาพในการดําเนินงาน และ

เหมาะสมกับชุมชน

ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร/ ปี

ประสานงานภายในชุมชนเพิ่มขึ้น

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ประมาณ 500 คน

ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

ดําเนินงานและการประสานงาน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าอบรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม
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ภายในชุมชน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

3.3 โครงการพัฒนาสตรีและ

- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้เพิ่ม -จัดอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ครอบครัว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

- สตรีในชุมชนมีความรู้ รวมทั้ง

กองสวัสดิการ

ศักยภาพและการมีส่วนร่วมของสตรี จัดกิจกรรมพัฒนาสตรีและ

สามารถพัฒนาตนเองและป้องกัน

สังคม

และครอบครัวในชุมชน

แก้ไขปัญหาครอบครัวของตนได้

ครอบครัวในชุมชนให้กับสตรี
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัด

3.4 โครงการดนตรีเพื่อประชาชน - เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน

- จัดกิจกรรมการแสดงดนตรี

และเยาวชนในชุมชนมีสุขภาพจิต

การแสดงบนเวที ให้แก่ประชาชน

ที่ดีและคลายความตึงเครียด

และเยาวชนในเขตเทศบาล
ไม่น้อยกว่า 500 คน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน
150,000

150,000

150,000

- ประชาชนและเยาวชนได้รับความ กองการศึกษา
เพลิดเพลินและมีสุขภาพจิตที่ดี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(บาท)

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
4.1 โครงการรณรงค์และแก้ไข

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขต

-จัดฝึกอบรม / ศึกษาดูงานเพื่อ

1,000,000 1,000,000 1,000,000

-ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ปัญหายาเสพติด

เทศบาลและบุคลากรของเทศบาลมี ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข

แก้ไขปัญหายาเสพติด สําหรับ

-ประชาชนในชุมชนทราบถึงพิษภัย

ปัญหายาเสพติด

เยาวชน และประชาชน ในเขต

ของยาเสพติดและร่วมกันต่อต้าน
ยาเสพติดในชุมชน

ของยาเสพติดและการป้องกันปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี

ตนให้พ้นจากยาเสพติด

ร่วมกันเฝ้าระวังผู้เสพ ผู้จําหน่าย

-เพื่อตระหนักถึงความสําคัญของการ ตัวชี้วัด

ในพื้นที่

สร้างความเข็มแข็งในชุมชนให้ห่าง

เชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง

ไกลยาเสพติด

ที่ดําเนินการ

เทศบาล
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-เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโทษ เทศบาลรวมทั้งบุคลากรของเทศบาล

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4.2 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน - เพื่อให้เยาวชนในเขตเทศบาล
ยาเสพติดในโรงเรียน
ตระหนักถึงโทษพิษภัยของ
ยาเสพติดหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- จัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการ
ป้องกันยาเสพติดสําหรับเยาวชน
ในโรงเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ: จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000
แยกเป็น

แยกเป็น

แยกเป็น

40,000

40,000

40,000

รายได้

รายได้

รายได้

20,000

20,000

20,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เยาวชนในเขตเทศบาลตระหนัก
ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด

กองการศึกษา

- ทําให้ทราบสภาพปัญหา

กองสวัสดิการ

เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- เพื่อรับทราบปัญหาพื้นฐานของ

สํารวจข้อมูลความจําเป็นขั้น

ประชาชนในชุมชน

พื้นฐาน (จปฐ.) ของครัวเรือนในเขต

400,000

400,000

400,000

พื้นฐานของครัวเรือน

- เพื่อให้มีฐานข้อมูลในการวางแผน เทศบาล ปีละ 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า

- หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้

พัฒนาชุมชน

8,000 ครัวเรือน โดย

ข้อมูล จปฐ. ในการวางแผน

- เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
สําหรับหน่วยงานภายนอก

- จ้างผู้จัดเก็บข้อมูลในชุมชน
- ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูล
- อบรมให้ความรู้ก่อนลงพื้นที่
เพื่อจัดเก็บข้อมูล
- จ้างบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูล

พัฒนาชุมชนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตและสภาพความเป็นอยู่
- มีข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
สําหรับบริการหน่วยงานภายนอก

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครัวเรือน
ที่ตอบแบบสํารวจ

สังคม
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5 โครงการสํารวจข้อมูลชุมชน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎหมายให้แก่ประชาชน
6.1 โครงการพัฒนาความรู้
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับประชาชน ชุมชนและประชาชน
- เพื่อให้ชุมชนและประชาชน
ได้ทราบถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในชีวิตประจําวัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000 - ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบวิธีการ
ประโยชน์ของกฎหมายต่างๆ
- สร้างความเข้าใจระหว่าง
ประชาชน ชุมชนและเทศบาล

50,000

50,000

50,000

- จัดการฝึกอบรมประชาชนทั่วไป
ปีละ 1 ครั้ง จํานวนอย่างน้อย
80 คน

ที่รับผิดชอบ

กองวิชาการ
และแผนงาน

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าอบรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรม

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย - จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้
และระเบียบทางทะเบียนราษฎรให้ ทางกฎหมาย และระเบียบทาง
แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ทะเบียนราษฎรให้แก่ผู้นําชุมชน
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
จํานวนไม่น้อย 100 คน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับ
การอบรม
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6.2 โครงการเสริมสร้างความรู้
ด้านกฏหมายและระเบียบทาง
ทะเบียนราษฎร

หน่วยงาน

- ผู้นําชุมชนได้เพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และ
ระเบียบทางการทะเบียนมากขึ้น
สามารถถ่ายทอดและแนะนําชี้แจง
ให้ประชาชนในเขตชุมชนได้

สํานักปลัด
เทศบาล

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธ์ในชุมชน
7.1 โครงการปรับปรุงระบบ

- เพื่อให้ระบบการประชาสัมพันธ์

เสียงตามสายและหอกระจายข่าว ภายในชุมชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตรวจสอบ บํารุงรักษา และ

1,200,000 1,200,000 1,200,000 - การประชาสัมพันธ์ข่าวเสียงตาม

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียง

สายของเทศบาลเป็นไปอย่างมี

ตามสายและหอกระจายข่าว

ประสิทธิภาพ

กองวิชาการ
และแผนงาน

ในชุมชนจํานวน 28 แห่ง
ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ : จํานวนชุมชน
ที่ได้รับบริการ
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ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
7.2 โครงการอบรมบุคลากร
ด้านการประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

และตัวชี้วัด
- เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้าน จัดอบรมให้ผู้ดําเนินการด้านการ
การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ดําเนินการ ประชาสัมพันธ์ในชุมชน พนักงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ในชุมชน
เทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง จํานวน
พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง/ 50 คน

หน่วยงาน

2556

2557

2558

(บาท)
250,000

(บาท)
-

(บาท)
250,000

168,000

168,000

168,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

- ทําให้ผู้ดําเนินการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์
มากยิ่งขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน

- การดําเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล
ข่าวสารภายในชุมชนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

กองวิชาการ
และแผนงาน

7.3 โครงการประชาสัมพันธ์และ - เพื่อให้การประชาสัมพันธ์และ
บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชน
บริการข้อมูลข่าวสารภายในชุมชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ประชาชนในชุมชนที่มี
ระบบเสียงตามสายได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง

- จ้างบุคลากรในชุมชนที่มีระบบ
เสียงตามสายดําเนินการประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลข่าวสาร
ภายในชุมชนเป็นประจําทุกเดือน
จํานวน ไม่น้อยกว่า 28 ชุมชน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนชุมชนที่มีการ
ประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล
ข่าวสารทางระบบเสียงตามสาย
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าอบรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับอบรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดทําแผนชุมชน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000

150,000

150,000 - มีแผนชุมชนเป็นกรอบในการ

- ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ

คณะกรรมการชุมชนมีความรู้

จัดทําแผนชุมชน ระเบียบ และข้อ

ดําเนินงานของคณะกรรมการ

ความเข้าใจในการจัดทําแผน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สําหรับ

ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาชุมชนตามแนวทาง

คณะกรรมการชุมชน 62 ชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมี

จํานวน ปีละ 1 ครั้ง

ประสิทธิภาพ

- ชุมชนที่ผ่านการอบรมจํานวน

- เพื่อให้มีแผนชุมชนเป็นกรอบใน

62 ชุมชน สามารถจัดทําแผนชุมชน

การดําเนินงานด้านการพัฒนา

ให้แล้วเสร็จในช่วงเวลาที่กําหนด

ชุมชน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนชุมชนที่จัดทํา
แผนชุมชนแล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ระดับความเข้าใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม

กองวิชาการ
และแผนงาน
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- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 โครงการอบรมสัมมนา
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ

- จัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

และพัฒนาจิตใจของประชาชน

ให้กับผู้นําชุมชน/ประชาชน

นําความรู้ที่ได้รับไปใช้

ในชุมชนให้มีคุณธรรมเพื่อนําไป

ในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า

ในการพัฒนาชุมชนของ

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน

1 หลักสูตร/ ปี/1,500 คน

ตนเองและสามารถช่วยเหลือ

ตนเองให้เข้มแข็ง

2,500,000 2,500,000 2,500,000 - ผู้นําชุมชน / ประชาชนสามารถ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าอบรม
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เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรม
3 โครงการสนับสนุนชุมชนในการ
พัฒนาชุมชน

- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้

- สนับสนุนงบประมาณให้แก่

ชุมชนสามารถบริหารจัดการและ

ชุมชนที่เสนอโครงการเพื่อ

บริหารจัดการแก้ไขปัญหาของชุมชน

แก้ไขปัญหาของชุมชนได้

การพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ

ได้

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

จํานวน 62 ชุมชน

ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนชุมชนที่
ได้รับการสนับสนุน

6,640,000 6,640,000 6,640,000 - ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถ กองสวัสดิการ
สังคม

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 โครงการประกวดชุมชนพัฒนา

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน

- จัดประกวดชุมชนที่มีการพัฒนา

50,000

50,000

50,000

เห็นความสําคัญของการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมใน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนมีความตื่นตัวและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ชุมชน และผ่านเกณฑ์ประเมิน
ตามตัวชี้วัดที่เทศบาลกําหนด
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ : จํานวนชุมชนที่
ประเมิน
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เข้าร่วมประกวด และผ่านเกณฑ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ

งบประมาณและที่มา

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

110,000

110,000 - หน่วยงานของรัฐและเอกชน

- สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน 110,000

ในเขตเทศบาลสามารถบริหารจัด

พัฒนาชุมชน

หรือองค์กรเอกชนในเขตเทศบาล

การแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมใน

เพื่อใช้ในการพัฒนาที่เป็น

การดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน

ประโยชน์อย่างน้อย 4 หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนหน่วยงาน
ที่ได้รับการสนับสนุน

กองสวัสดิการ
สังคม
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หรือองค์กรเอกชนในการมีส่วนร่วม ให้แก่หน่วยงานของรัฐ

ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
การจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณ ประโยชน์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

และตัวชี้วัด
- เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
- สนับสนุนงบประมาณในการ
ในการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณ- จัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์
ประโยชน์ให้แก่ หน่วยงาน วัด
ชุมชน องค์กรเอกชนต่างๆ

หน่วยงาน

งบประมาณและที่มา
2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2556

2557

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000 - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์จากการจัดกิจกรรม
ตามที่เทศบาลได้สนับสนุน
งบประมาณ

100,000

100,000

100,000 - หน่วยงานของรัฐและองค์กร
เอกชนสามารถดําเนินงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบาย
สําคัญระดับต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาล

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนหน่วยงานที่
ได้รับการสนับสนุน
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3 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
การดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย
ระดับต่าง ๆ

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
และองค์กรเอกชนตามนโยบาย
สําคัญระดับต่าง ๆ

- สนับสนุนงบประมาณ
การดําเนินงาน/การจัดกิจกรรม
ของหน่วยงานของรัฐและ
องค์กรเอกชนตามนโยบาย
สําคัญระดับต่าง ๆ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนหน่วยงานที่
ได้รับการสนับสนุน

สํานักปลัด
เทศบาล

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 โครงการจัดกิจกรรมตาม
นโยบายของหน่วยงานภาครัฐ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

และตัวชี้วัด
- เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม -จัดกิจกรรม/พิธีการ หรือ
ตามนโยบายของเทศบาล จังหวัด สนับสนุนการจัดกิจกรรม พิธีการ
รัฐบาล หรือของทางราชการ
ในด้านสถาบันสําคัญของชาติ
หรือตามนโยบายของผู้บริหาร
รัฐบาล หรือของทางราชการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2556

2557

2558

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 -ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของทางราชการ
-ประชาชนได้รับประโยชน์ใน
กิจกรรมที่จัดขึ้น

ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาล
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน
งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

- เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุง บํารุง
รักษาประสิทธิภาพของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเทศบาล
รวมทั้งให้สามารถรองรับเทคโนโลยี
ในการใช้งานในปัจจุบันได้
- เพื่อให้มีระบบงานสารสนเทศ
สําหรับพัฒนาการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและการให้บริการ
ประชาชน

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,300,000

1,300,000

- ตรวจสอบและวางแผนการ
ปรับปรุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่จําเป็น
ต่อการพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- จัดหาระบบงานสารสนเทศสําหรับ
พัฒนาการปฏิบัติงานและ
การให้บริการประชาชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1,400,000 - การปฏิบัติงานมีความสะดวก
รวดเร็วและรองรับจํานวน
คอมพิวเตอร์ในเทศบาลที่เพิ่มขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีระบงานสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองวิชาการ
และแผนงาน

297

1 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศข้อมูลและ
การสื่อสาร
1.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ภายในสํานักงาน
เทศบาลนครปากเกร็ด

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

80,000

50,000

50,000

- ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
กองวิชาการ
ข่าวสารของเทศบาลและเป็น
และแผนงาน
ช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างเทศบาลกับบุคลภายนอก

900,000

900,000

900,000

- การปฏิบัติงานมีความสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการ
ปรับปรุงระบบเครือข่าย
1.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
WEBSITE เทศบาลนครปากเกร็ด

- เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุง
รูปแบบ WEBSITE ของเทศบาล
- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

- ปรับปรุงรูปแบบและข้อมูล/
ข่าวสารใน WEBSITE เทศบาล
นครปากเกร็ดอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

1.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
INTERNET

- เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมต่อ
INTERNET ให้เหมาะสมและ
เพียงพอในการใช้งานของเทศบาล
ในสภาวะปัจจุบัน

- จัดให้มีระบบเชื่อมต่อINTERNET
แบบองค์กรที่มีประสิทธิภาพและ
รองรับการใช้งานของทุกส่วน
ราชการได้อย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อระบบการ
เชื่อมต่อ INTERNET
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการ
ปรับปรุงรูปแบบ WEBSITE
กองวิชาการ
และแผนงาน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
1.4 โครงการบํารุงรักษาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

และตัวชี้วัด
- จัดจ้างผู้ประกอบการที่มีความ
- เพื่อบํารุงรักษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญเพื่อดูแลรักษาระบบ
ของเทศบาลให้พร้อมใช้งานและ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
มีประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอร์ของทุกส่วนราชการ
จํานวนไม่น้อยกว่า 355 เครื่อง

2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2556

2557

(บาท)
1,500,000

(บาท)
1,500,000

(บาท)
1,500,000 - การปฏิบัติงานมีความสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

3,000,000

2,000,000

2,000,000 - ประชาชนมีช่องทางในการ
ติดต่อหรือร้องเรียนร้องทุกข์
ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
- ประชาชนพึงพอใจในการรับ
บริการจากศูนย์ Call center

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

1.5 โครงการระบบ Call center
สายด่วน 1132

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน เกี่ยวกับการให้
ข้อมูลต่าง ๆของเทศบาล การรับเรื่อง
ร้องเรียนและการรับแจ้งปัญหา
ให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

- จัดจ้างผู้ประกอบการดําเนินการ
ในการให้บริการระบบ
Call center เทศบาลนคร
ปากเกร็ด ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยให้บริการข้อมูล รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ รับแจ้งปัญหาผ่าน
โทรศัพท์สายด่วน 1132
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน

299

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนเครื่องที่ได้รับ
บริการบํารุงรักษา
กองวิชาการ
และแผนงาน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบการบริการ
2.1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

วัตถุประสงค์

2.2 โครงการบํารุงรักษาระบบการ - เพื่อให้ระบบการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
CCTV เทศบาลนครปากเกร็ด
ของเทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้งาน
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

4,800,000

4,800,000

- ประสานส่วนราชการในการ
ออกหน่วยบริการเทศบาล
เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่เทศบาล
นครปากเกร็ดไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ออก
หน่วยบริการ

จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการควบคุม ดูแล
และซ่อมบํารุง ระบบปฏิบัติการและ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของ
เทศบาลที่ติดตั้งไว้บริเวณจุดเสี่ยง
จํานวน 140 กล้อง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนกล้องวงจรปิด
ของเทศบาล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้
จ่ายในการเดินทาง และได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง
- เทศบาลได้นําปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชนมาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4,800,000 - ระบบการปฏิบัติงาน
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
ของเทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้งาน
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัด
เทศบาล
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- เพื่อนําหน่วยงานต่าง ๆ ของ
เทศบาลออกไปบริการประชาชน
ในชุมชน เช่น งานพัฒนาพื้นที่
งานบริการรักษาพยาบาล งาน
ทะเบียนราษฏร การสาธิตการ
ป้องกันแก้ไขอัคคีภัย เป็นต้น
- เพื่อออกเยี่ยมเยียนประชาชน
ในเขตพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนใน
ชุมชน

(ผลผลิตของโครงการ)

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.3 โครงการพัฒนาระบบการ

- เพื่อขยายระบบการปฏิบัติงาน

พัฒนาระบบปฏิบัติการกล้องโทรทัศน์

25,000,000 25,000,000 25,000,000 - มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

วงจรปิดในเขตเทศบาล โดย

CCTV ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ

CCTV ของเทศบาล

ของเทศบาลให้ครอบคลุมพื้นที่

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่ม

ของเทศบาล

รับผิดชอบ

ในบริเวณจุดเสี่ยง และบริเวณ

- ประชาชนมีความปลอดภัย

- เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย แยกสัญญาณไฟจราจรใน
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

เขตเทศบาล อย่างน้อยปีละ 50 จุด

- เพื่อตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนกล้องวงจรปิด
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จราจร

ที่ติดตั้ง
2.4 โครงการนําเข้าข้อมูลในระบบ

- เพื่อให้เทศบาลมีระบบจัดเก็บ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการ ข้อมูลงานด้านการช่างและการ

จ้างเหมาเอกชนดําเนินการบันทึก
ข้อมูลของงานด้านการช่างและการ

1,100,000

1,100,000

1,100,000 - มีระบบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
สามารถวิเคราะห์และแสดงผล

สืบค้นข้อมูลหลายทาง ในงานด้าน ผังเมืองเพื่อประโยชน์ในการวางแผน ผังเมืองเข้าสู่ระบบสารสนเทศทาง

รายงานทันเหตุการณ์ได้ดี

การช่างและการผังเมือง

- การวางแผนและการปฏิบัติงาน

และปฏิบัติงาน

ภูมิศาสตร์ฯ

- เพื่อให้การรายงานผลของระบบ

ด้านการช่างและการผังเมือง

เป็นไปอย่างถูกต้องและมี

ตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ : ร้อยละของข้อมูล
ที่ได้รับการบันทึก

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

1,900,000

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน

สํานักการคลัง

3 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบการจัดเก็บรายได้
3.1 โครงการพัฒนาระบบการ

- เพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่า

ตรวจสอบและปรับปรุงการจัดเก็บ

เก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์

ธรรมเนียมจอดยานยนต์ตามวงรอบ

ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์

ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4

อายุการใช้งาน

ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

การให้บริการกับประชาชน

ประสิทธิภาพ
- จัดหาครุภัณฑ์ที่จําเป็นเพื่อพัฒนา
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ด้านเทคโนโลยี่ใหม่ๆ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการ
3.2 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด

- เพื่อบันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุ

- ดําเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด

บริเวณลานจอดรถใต้สะพาน

และเหตุการณ์ต่างๆ ภายในบริเวณ

บริเวณลานจอดยานยนต์ ใต้สะพาน

พระราม 4

ลานจอดยานยนต์ใต้สะพานพระราม4 พระราม 4 อย่างน้อยปีละ 6 ตัว
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนกล้องวงจรปิด
ที่ติดตั้ง

2,000,000

2,000,000

2,000,000 -สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักการคลัง
ให้บริการประชาชน

วัตถุประสงค์
ที่

โครงการ
3.3 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาล

(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีหน้าที่ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
เสียภาษีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบข้อกฎหมายในการจัดเก็บ เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย
รายได้ประเภทต่างๆ ของเทศบาล

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
2556

2557

(บาท)
1,200,000

(บาท)
1,200,000

2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(บาท)
1,200,000 -ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายวิธี
การขั้นตอนการชําระภาษีต่างๆ

วิธีการ ขั้นตอนการชําระภาษี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการคลัง

ของเทศบาล

รวมทั้งวิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลา รวมถึงการจัดเก็บรายได้ต่างๆ

- สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน

การชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

ของเทศบาล

ภาษีป้าย และภาษีบํารุงท้องที่

- ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ตัวชี้วัด

หนังสือแจ้งเตือนให้มาชําระภาษี

ที่กฎหมายกําหนด

เชิงปริมาณ :จํานวนสื่อประชาสัมพันธ์

- ช่วยลดจํานวนรายผู้ขออุทธรณ์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ภาษี อีกทั้งยังช่วยลดจํานวน

รายได้ของเทศบาล

รายในการนําคดีขึ้นสู่ศาล

3.4 โครงการจัดให้บริการ

-เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อเกิดความ - จัดหาวัสดุอุปโภคบริโภคเพื่อบริการ

ประชาชนผู้มาเสียภาษี

พึงพอใจในการติดต่อราชการ

ประชาชนที่มาชําระภาษีโรงเรือน

พึงพอใจในการรับบริการจาก

-ประชาชนรู้สึกเต็มใจที่จะมาชําระ

ที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบํารุงท้องที่

หน่วยงานราชการ พร้อมทั้ง

ภาษีให้ท้องถิ่น

รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ

เต็มใจที่จะมาชําระภาษีให้

- เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์

จํานวนประมาณ 16,000 ราย

ท้องถิ่นในปีต่อไป

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้มาชําระภาษี

70,000

70,000

70,000

-ประชาชนรู้สึกประทับใจและ
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ได้อย่างถูกต้องตรงตามระยะเวลา

สํานักการคลัง

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000 - ผู้ประกอบพาณิชยกิจในเขต

3.5 โครงการประชาสัมพันธ์

- เพื่อประชาสัมพันธ์งานจดทะเบียน - การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การ

ให้ความรู้เกี่ยวกับการจด

พาณิชย์ให้ผู้ที่ประกอบพาณิชยกิจ
จดทะเบียนพาณิชย์แก่ผู้ประกอบ
ในเขตเทศบาลทราบเกี่ยวกับระเบียบ พาณิชยกิจในเขตเทศบาล เพื่อให้
ข้อกฎหมายด้านทะเบียนพาณิชย์รวม ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์

เทศบาล สามารถขอจดทะเบียน

ถึงวิธีการและขั้นตอนการขอจด

ระเบียบข้อกฏหมาย วิธีการและ
ขั้นตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย์

ทะเบียนพาณิชย์

ทะเบียนพาณิชย์

ทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง

ตามระเบียบข้อกฏหมายด้าน
- สามารถส่งเสริมการพาณิชย กรรมอุตสาหกรรมและการขยาย

- คู่มือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียน

ตัวทางเศรษฐกิจในเขตเทศบาล

เศรษฐกิจในเขตเทศบาลให้มีความ

พาณิชย์ จํานวน 500 เล่ม

ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นอันจะ

ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์การ

ส่งผลที่ดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม

จดทะเบียนพาณิชย์จํานวน 1,000 แผ่น

ของประเทศต่อไป

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนประเภทสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่จัดทํา
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อาทิ

พาณิชย์ จํานวน 2 ป้าย

สํานักการคลัง

พาณิชย์ได้อย่างถูกต้องเป็นไป

-เพื่อส่งเสริมการพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมและการขยายตัวทาง

-ป้ายประชาสัมพันธ์การจดทะเบียน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

3.6 โครงการระบบจัดเก็บเอกสาร -เพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาระบบ

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับ

390,000

อิเล็กทรอนิกส์สํานักการคลัง

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

แยกเป็น

การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

ทะเบียนพาณิชย์ สถิติการคลังระเบียบ สํานักการคลัง สําหรับงานแบบ
การคลังและงานอื่นๆ ภายในสํานัก workgroup ประกอบด้วย
การคลัง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

-เครี่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1

-เพื่อสามารถเรียกค้นเอกสารได้อย่าง จํานวน 1 เครื่อง (ICT)
รวดเร็วและไม่เสี่ยงต่อการชํารุดเสีย -ระบบโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-ทําให้เกิดการพัฒนาระบบการ
ทะเบียนพาณิชย์ สถิติการคลัง
ระเบียบการคลัง และงานอื่นๆ

120,000

ภายในสํานักการคลัง ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

270,000

-ทําให้สามารถเรียกค้นเอกสาร
ได้อย่างรวดเร็วและไม่เสี่ยง

-เพื่อให้บังเกิดประสิทธิภาพในการ

ฐานข้อมูล SQL โดยมีสิทธิการใช้งาน

ต่อการชํารุดเสียหายของเอกสาร

จํานวน 1 ระบบ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับงาน แบบ
workgroup จํานวน 1 ระบบ

-ทําให้บังเกิดประสิทธิภาพใน
การให้บริการด้านทะเบียน
พาณิชย์ สถิติการคลัง ระเบียบ
การคลัง งานอื่นๆ ภายในสํานัก
การคลังและสะดวกในการใช้งาน
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อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมโปรแกรมระบบ

ภายในสํานักการคลังและสะดวกใน
การใช้งาน

สํานักการคลัง

จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

หายของเอกสาร

ให้บริการด้านทะเบียนพาณิชย์ สถิติ พร้อมกัน (Concurrent users)
การคลัง ระเบียบการคลัง งานอื่นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 5 ผู้ใช้งานพร้อมกัน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ
3.7 โครงการจัดเก็บข้อมูล
ทะเบียนครุภัณฑ์

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
77,800
แยกเป็น
74,000
3,800

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-ทําให้เกิดการพัฒนาระบบการ สํานักการคลัง
จัดเก็บข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
ของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
-ทําให้สามารถเรียกค้นเอกสาร
ได้อย่างรวดเร็วและไม่เสี่ยง
ต่อการชํารุดเสียหายของเอกสาร
-ทําให้บังเกิดประสิทธิภาพใน
การให้บริการข้อมูลทะเบียน
ครุภัณฑ์และสะดวกในการใช้งาน
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เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
-เพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาระบบ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับ
การจัดข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
จํานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
-เพื่อสามารถเรียกค้นเอกสารได้อย่าง -ระบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลทะเบียน
รวดเร็วและไม่เสี่ยงต่อการชํารุดเสีย ครุภัณฑ์ 1 โปรแกรม
หายของเอกสาร
-เครื่องอ่านบาร์โค๊ตจํานวน 1 เครื่อง
-เพื่อให้บังเกิดประสิทธิภาพในการ
ให้บริการข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ระบบจัดเก็บข้อมูล
ทะเบียนครุภัณฑ์ จํานวน 1 ระบบ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000 - มีจุดบริการด้านงานทะเบียน
และบัตรประจําตัวประชาชน
เพิ่มขึ้น
- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการติดต่อขอรับบริการ

- จัดบริการงานทะเบียนราษฎร
และบัตรประจําตัวประชาชน
เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในชุมชน
- จัดทําสื่อการบริการให้ประชาชน
ทราบอย่างทั่วถึง

4.2 โครงการขยายจุดบริการ
- เพื่อขยายการบริการด้านงาน
ด้านการทะเบียนและบัตรประจําตัว ทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน
ประชาชน
ในพื้นทีช่ ุมชนขนาดใหญ่
- เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ
ณ จุดบริการ

- จัดหาสถานที่เพื่อขยายจุดบริการ
ด้านการทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน 1 แห่ง
- ติดตั้งวงจรดิจิตอล (DDN)
พร้อมอุปกรณ์
- จัดหาครุภัณฑ์และวัสดุที่จําเป็น

- สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการกับประชาชน

สํานักปลัด
เทศบาล
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4 โครงการพัฒนาและปรับปรุงการ
บริการทะเบียนราษฎรและ
งานบัตรประจําตัวประชาชน
4.1 โครงการบริการงาน
- เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว ด้านการให้บริการประชาชน
ประชาชนเคลื่อนที่
- เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้ขอรับบริการด้าน
งานทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจําตัวประชาชนอย่างทั่วถึง
- เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลการบริการเคลื่อนที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่
ออกหน่วยบริการ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนจุดบริการ

สํานักปลัด
เทศบาล

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
4.3 โครงการบริการประชาชน
ที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎร
และงานบัตรประจําตัวประชาชน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

และตัวชี้วัด
- เพื่ออํานวยความสะดวกประชาชน - จัดให้มีเครื่องดื่มสําหรับบริการ
ที่ติดต่องานทะเบียนราษฎรและ
ประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียน
บัตรประจําตัวประชาชน
ปีละประมาณ 78,000 คน

2556

2557

2558

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

300,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการกับประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาล

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ: จํานวนประชาชนที่
มารับบริการ
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5 โครงการจัดทําและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
5.1 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ - เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนา
ของเทศบาลนครปากเกร็ดให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
- เพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายการพัฒนาไว้เป็นกรอบ
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีและ
กําหนดโครงการพัฒนาต่อไป

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
และพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
โดยคณะกรรมการที่เป็นองค์กร
จัดทําแผนพัฒนา ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการ
- จัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่
จํานวน 500 ฉบับ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนแผน
ยุทธศาสตร์ที่จัดพิมพ์และเผยแพร่

เทศบาลมีแผนยุทธศาสตร์
กองวิชาการ
การพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงาน
รัฐบาล กลุ่มจังหวัด กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.
จังหวัดนนทบุรี นโยบายของ
ผู้บริหาร และตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

80,000

80,000

80,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาลมีแผนพัฒนาสามปี

กองวิชาการ
และแผนงาน

5.2 โครงการจัดทําแผนพัฒนา

- เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาสามปี - จัดสัมมนาเชิงวิชาการรวบรวม

สามปี

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เป็นกรอบในการพัฒนา

ครอบคลุมภารกิจของเทศบาลและ

ประกอบการจัดทําแผน

และจัดสรรงบประมาณ

ตอบสนองปัญหา/ความต้องการของ จากประชาคมเมือง ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนจากทุกภาคส่วน

- เพื่อให้มีแผนพัฒนาสามปีเป็น

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

กรอบในการจัดทํางบประมาณ

และพิจารณาร่างแผนพัฒนา

รายจ่ายประจําปี

สามปี โดยคณะกรรมการที่เป็น
องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการ
- จัดพิมพ์แผนพัฒนาสามปี
ฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ จํานวน
200 ฉบับ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนแผนพัฒนา
สามปีที่จัดพิมพ์และเผยแพร่
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ประชาชน

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
5.3 โครงการจัดทําแผนดําเนินงาน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีแผนดําเนินงานที่แสดง

(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

รายละเอียดของโครงการพัฒนา

2556
(บาท)
15,000

2557
(บาท)
15,000

2558
(บาท)
15,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาลมีแผนดําเนินงาน

กองวิชาการ

และพิจารณาร่างแผนดําเนินงาน

เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน

และแผนงาน

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

โดยคณะกรรมการที่เป็นองค์กร

และติดตามประเมินผล

เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน

จัดทําแผนพัฒนา ผู้บริหาร และ

และติดตามประเมินผล

เจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการ
- จัดพิมพ์แผนดําเนินงาน
ฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนแผน
ดําเนินงานที่จัดพิมพ์และเผยแพร่
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จํานวน 200 ฉบับ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

5.4 โครงการติดตามและประเมิน

- เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผล - จัดการประชุมคณะกรรมการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

การดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองวิชาการ

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

สภาเทศบาลและประชาชน

และแผนงาน

ตามแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่

- จัดทํารายงานการติดตามและ

ทั่วไปได้รับทราบผลการติดตาม

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ประเมินผลการดําเนินงาน

และประเมินผลการดําเนินงาน

- เพื่อจัดทําเอกสารรายงานการ

ตามแผนพัฒนารายไตรมาสและ

ตามแผนพัฒนา
- เทศบาลได้รับทราบความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาเทศบาล

- จัดทํารายงานการประเมินผล

ของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนิน

และประชาชนทั่วไป

ความพึงพอใจของประชาชน

งานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

- เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

ต่อผลการดําเนินงานตาม

ประชาชน ในเขตเทศบาลต่อผลการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

เทศบาลจํานวน 100 เล่ม

การพัฒนาของเทศบาล

- จัดทํารายงานการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนเอกสาร
รายงาน
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ติดตามและประเมินผลฯ เผยแพร่แก่ รายงานประจําปี จํานวน 100 เล่ม

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(บาท)

(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

700,000

700,000 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา

กองวิชาการ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)
700,000

5.5 โครงการสํารวจความพึงพอใจ

- เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของ

จ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงาน

ของผู้รับบริการต่อการให้บริการ

ผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

ภายนอกหรือสถาบันที่เป็นกลาง

และปรับปรุงการให้บริการของ

ของเทศบาล

เทศบาล

ดําเนินการศึกษาสํารวจความ

เทศบาล

และแผนงาน

พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของเทศบาลอย่างน้อย
ปีละ 3 งานบริการ

เชิงปริมาณ : จํานวนงานบริการ
ที่ศึกษา
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่องานบริการที่ศึกษา
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ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- การบริหารและการใช้จ่าย

กองวิชาการ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของเทศบาลเป็นไปอย่างมี

และแผนงาน

6 โครงการจัดทํา/ปรับปรุงเทศบัญญัติ
6.1 โครงการจัดทําเทศบัญญัติ

- เพื่อใช้เทศบัญญัติงบประมาณ

จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี

รายจ่ายประจําปีเป็นกรอบและ
แนวทางในการดําเนินงานและ

รายจ่ายประจําปี และจัดทําสําเนา
จํานวน 140 เล่ม

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ

60,000

60,000

60,000

ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด

-การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

- เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

เชิงปริมาณ : จํานวนเทศบัญญัติ

สําหรับโครงการตามนโยบายใน

ของทุกส่วนราชการเป็นไปอย่าง

งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ระดับต่าง ๆ และตามแผนพัฒนา

เหมาะสมและสอดคล้องกับแผน

ที่จัดทําและเผยแพร่

เทศบาล รวมถึงการดําเนินการ

พัฒนาและนโยบายในระดับต่าง ๆ

ตามโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่าง

- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สอบการดําเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของเทศบาล

313

ส่วนราชการในสังกัดเทศบาล

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
6.2 โครงการจัดทําเอกสาร
- เพื่อรวบรวมกฎหมาย ระเบียบให้ - จัดการรวบรวมกฎหมายระเบียบ
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย เป็นหมวดหมู่ สะดวกในการใช้งาน และ เทศบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบและเทศบัญญัติท้องถิ่น
ค้นหาและอ้างอิง
และจัดทํารูปเล่มเพื่อใช้งาน และ
- เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ จํานวน 500 เล่ม

2556
(บาท)
50,000

2557
(บาท)
50,000

2558
(บาท)
50,000

30,000

30,000

30,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- มีเอกสารกฎหมาย ระเบียบ
เทศบัญญัติต่าง ๆ ไว้เผยแพร่
แก่ประชาชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- สะดวกในการค้นคว้า

กองวิชาการ
และแผนงาน

เทศบาลมีเทศบัญญัติที่มีความ
เหมาะสม ทันสมัย สอดคล้อง
กับสภาพสภาวะสังคมปัจจุบัน

กองวิชาการ
และแผนงาน

6.3 โครงการจัดทํา /ปรับปรุง
เทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของเทศบาลนครปากเกร็ด

- เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติให้
เหมาะสม สอดคล้องกับภาวะ
ในปัจจุบัน
- เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
สําหรับเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

- จัดทําเทศบัญญัติ 1 ปีต่อ 2 เรื่อง
- จัดประชุมคณะทํางานฯ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
- จัดทํารูปเล่มและเผยแพร่
จํานวนไม่น้อยกว่า 50 เล่ม/เรื่อง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนเทศบัญญัติ
ที่จัดทําและเผยแพร่
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนเอกสารที่
จัดทํา

ที่

โครงการ

7 โครงการจัดระบบควบคุมดูแล
อาคารสํานักงานเทศบาล
นครปากเกร็ดและศูนย์บริการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
ปลอดภัย
- เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการดูแลรักษาอาคาร
- เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี
ในการทํางาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
-จ้างเหมารักษาความปลอดภัย
-จ้างเหมาทําความสะอาด
-บํารุงรักษาและดูแลระบบลิฟท์
-ติดตั้งเครื่องขจัดกลิ่น
-บํารุงรักษาดูแลระบบเครื่อง
ปรับอากาศ
-ตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาล
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนระบบการ
ควบคุมและดูแลอาคาร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11,000,000 11,000,000 11,000,000 - อาคารสํานักงานสะอาด
มีความสวยงามและปลอดภัย
- สามารถตรวจสอบและป้องกัน
รักษาทรัพย์สินของทางราชการ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

8 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
สถานที่ปฏิบัติงาน
8.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสํานักงานเทศบาล
นครปากเกร็ด

วัตถุประสงค์

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,000,000

3,000,000

150,000

-

- ปรับปรุงพื้นที่สํานักงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน
-ปรับปรุงพื้นที่อาคารสํานักงาน
ตามความจําเป็นและเหมาะสม
- ซ่อมแซมอาคารสํานักงานระบบ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชํารุดเสียหาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5,500,000 - ประชาชนที่มาติดต่อและรับ
บริการได้รับความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น
- มีพื้นที่ปฏิบัติงานและให้
บริการได้อย่างสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัด
เทศบาล
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- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สํานักงานต่าง ๆ ที่ชํารุดเสียหาย
ให้มีสภาพที่ดีเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อให้มีพื้นที่การปฏิบัติงาน
และให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการ
8.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร

- เพื่อให้มีพื้นที่การปฏิบัติงาน และ
ให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น

ปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน
ทะเบียนราษฎร โดยกั้นห้อง ย้าย
เครื่องปรับอากาศ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการที่
ปรับปรุง

-

- สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการกับประชาชน

สํานักปลัด
เทศบาล

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.3โครงการปรับปรุงพื้นที่สํานัก

-เพื่อปรับปรุงพื้นที่ของสํานักการคลัง โดยจัดจ้างผู้รับเหมาดําเนินการ

490,200

การคลัง

ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและ

ปรับปรุงพื้นที่ภายในสํานัการคลัง

แยกเป็น

การให้บริการประชาชน

ฝ่ายสถิติและระเบียบการคลัง

จดทะเบียนพาณิชย์

-เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อได้รับ

ประกอบด้วย

-ทําให้ประชาชนผู้มาติดต่อได้รับ

ความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความ

-เคาน์เตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า

พึงพอใจในการให้บริการ

ขนาดรอบนอกกว้าง 7.80 ม.

ความพึงพอใจในการขอรับ

ลึก 0.80 ม.สูง 0.75 ม.

บริการจดทะเบียนพาณิชย์

104,900

-ทําให้มีพื้นที่เหมาะสมกับการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการคลัง

ปฏิบัติงานและการให้บริการ

-

-

ความสะดวกรวดเร็ว และเกิด
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จํานวน 1 ชุด
-ตู้เก็บเอกสารติดผนัง

80,300

-

-

128,400

-

-

ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 3.88 ม.
ลึก 0.40 ม. สูง 1.40 ม.
จํานวน 1 ใบ
ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
ประกอบด้วย
-ตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 3.88 ม. ลึก 0.47 ม
สูง 2.78 ม. จํานวน 1 ใบ

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

128,400

-

-

48,200

-

-

18,000,000

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปประกอบด้วย
-ตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 4.00 ม. ลึก 0.45 ม.
สูง 2.78 ม. จํานวน 1 ใบ
-ตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 1.50 ม. ลึก 0.43 ม.
สูง2.78 ม. จํานวน 1 ใบ
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนหน่วยงาน
ที่ได้รับารปรับปรุงพื้นที่
8.4 โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.

- เพื่อให้มีรั้วล้อมรอบที่ดินของ

- ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. โดยรอบที่ดิน

-

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

โดยรอบที่ดินของเทศบาล

เทศบาล

ของเทศบาล บริเวณถนนศรีสมาน

ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของ

บริเวณถนนศรีสมาน

- เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

ตําบลบ้านใหม่ ความยาวประมาณ

เทศบาลเป็นไปอย่างมี

ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่และรักษา

1,200 เมตร

ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักการช่าง

ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : ความยาวรั้ว

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
8.5 โครงการก่อสร้างอาคาร
- เพื่อให้มีสถานที่จอดรถที่ใช้ในการ - ก่อสร้างกําแพงกันดิน ค.ส.ล.
จอดรถและปรับปรุงพื้นที่
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในสังกัด
ความยาว 470.00 ม.
บริเวณที่ดินเทศบาล ถนนศรีสมาน ของเทศบาลนครปากเกร็ด
- ก่อสร้างถนนทางเข้าอาคาร พื้นที่
- เพื่อความสะดวกในการดูแล บํารุง 2,998.00 ตร.ม.
รักษารถให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อม - ก่อสร้างอาคารจอดรถ พื้นที่
ปฏิบัติงาน
2,400.00 ตร.ม.

2556
(บาท)
26,500,000

2557
(บาท)
-

2558
(บาท)
-

1,200,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มีสถานที่จอดรถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด
- รถของส่วนราชการได้รับการ
ดูแลและบํารุงรักษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

8.6 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์บริการ สํานักการช่าง
(ซอยประชาสงเคราะห์)

- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สํานักงานต่างๆ ที่ชํารุดเสียหาย
ให้มีสภาพที่ดี มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น
- เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการจัดเก็บดูแลรักษา
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
สํานักการช่าง ดังนี้
- ต่อเติมอาคารด้านข้างขนาด
กว้าง 4.00 ม.ยาว 4.50-5.50 ม. สูง
2 ชั้น พื้นที่ประมาณ 40.00 ตร.ม.
- ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารเดิม
ขนาด 12.00X12.00 ม
พื้นที่ประมาณ 144.00 ตร.ม.
เพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมเครื่องจักรกล
- ปรับปรุงทางเดินโดยรอบอาคาร
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการที่ปรับปรุง
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ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ทําการก่อสร้าง
- อาคารศูนย์บริการได้รับการ
สํานักการช่าง
ซ่อมแซมและปรับปรุงให้มีพื้นที่
ใช้สอยได้มากขึ้น
- สามารถเก็บรักษาเครื่องจักรกล
และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและไม่สูญหาย

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

9 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
9.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํานักปลัดเทศบาล

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

14,993,500
แยกเป็น

9,203,000

50,000

-

150,000

-

-

50,000

-

-

5,500

-

-

7,500

-

-

3,500

-

-

18,000

-

-

52,000

-

-

55,000

55,000

55,000

50,000

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

14,203,000 - มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เครื่องมือ สํานักปลัด
เครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสม
เทศบาล
และเพียงพอต่อการบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อย
กว่า 12,500 BTU พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 เครื่อง
- โต๊ะพับอเนกประสงค์จํานวน
50 ตัว
- โทรศัพท์ 50 เครื่อง
- ตู้ 6 ลิ้นชัก 1 บานประตู 1 ตู้
- ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้
- เก้าอี้ จํานวน 1 ตัว
- โต๊ะประชุม จํานวน 1 ชุด
- เก้าอี้ประชุม จํานวน 8 ตัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ขาว-ดํา
จํานวน 4 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 2 เครื่อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมาย

2557

2558

(บาท)

(บาท)

(บาท)

24,000

-

-

-

-

5,000,000

-

4,000,000

-

4,000,000

-

4,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

2,000,000

-

-

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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และตัวชี้วัด
- เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
-เรือเร็วตรวจการณ์ ขนาดความยาว
ไม่น้อยกว่า 21 ฟุต ติดตั้งเครื่อง
ยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า
200 แรงม้า พร้อมเครื่องหาบหาม
จํานวน 1 ลํา
-เจ็ทสกี จํานวน 4 ลํา
-รถยนต์บรรทุกน้ําอเนกประสงค์
ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งปั๊มน้ําแรงดันสูง
จํานวน 2 คัน
-รถยนต์บรรทุกน้ําอเนกประสงค์
ชนิด 10 ล้อ บรรทุกน้ําได้ไม่น้อย
กว่า 10,000 ลิตร ติดตั้งปั๊มน้ํา
แรงดันสูง จํานวน 3 คัน
-รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์
ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้ง
เครนยก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
จํานวน 1 คัน

2556

หน่วยงานที่

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

980,000

-

-

200,000

-

-

35,000

35,000

35,000

13,000

13,000

13,000

100,000

-

-

350,000

-

-

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- รถยนต์สายตรวจเทศกิจ 2 ตอน
พร้อมไซเรนและวิทยุสื่อสาร
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อย
กว่า 2,400 ซีซ.ี จํานวน 1 คัน
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- ชุดเครื่องเสียงพร้อมโปรเจคเตอร์
และอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- เครื่องจ่ายน้ําหวาน 1 โถ
จํานวน 1 เครื่อง
- ตู้น้ําเย็น พลาสติก ชนิดขวดคว่ํา
พร้อมขวด จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เครื่องวัดอากาศแบบพกพา
(Gas Detector) จํานวน 4 เครื่อง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
-เครื่องรับ - ส่ง วิทยุสื่อสาร
ขนาดกําลังส่งไม่น้อยกว่า 30 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ / สายนําสัญญาณ
ห่วงรับ - ส่ง สัญญาณ จํานวน 1 ชุด

หน่วยงานที่

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

650,000

-

-

1,100,000

-

-

100,000

100,000

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- โคมไฟส่องสว่าง(Balloon Light)
สามารถใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสสลับ
(AC) 220 โวลต์ หรือใช้กับเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า (Generator) พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 2 ชุด
ครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย
- ชุดป้องกันร่างกาย (ผจญเพลิง)
พร้อมชุดช่วยหายใจ (SCBA)
และอุปกรณ์ จํานวน 4 ชุด
ครุภัณฑ์ดับเพลิง
- หัวฉีดแท่นปืนสนามพร้อมหัวฉีด
ปรับฝอย จํานวน 3 ชุด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่

ที่

โครงการ
9.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักการคลัง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2556
(บาท)
583,600
แยกเป็น

2557
(บาท)
-

6,000
10,400
35,000

หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2558
รับผิดชอบ
(บาท)
100,000 - สํานักงานมีอุปกรณ์เครื่องมือ สํานักการคลัง
แยกเป็น เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่ทันสมัยเหมาะสมเพียงพอ
- ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

38,000

-

75,000

-

-

100,000

60,000

-

งบประมาณและที่มา
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(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
-เพื่อให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์และ จัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ
เครื่องใช้ที่เหมาะสม สามารถรองรับ
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ -ตู้บานเลื่อนทึบ จํานวน 1 ตู้
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ - ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ
การจดทะเบียนพาณิชย์และการ
พร้อมขารอง จํานวน 2 ชุด
จัดเก็บข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
-เก้าอี้สําหรับผู้ปฏิบัติงาน
-เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่จําเป็นและ
จํานวน 5 ตัว
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและอํานวย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับ
-เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว
บริการ
สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2
จํานวน 2 เครื่อง (ICT)
- เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) จํานวน 5 เครื่อง (ICT)
- เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์จํานวน 4 ชุด
- เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ
เข็มกระแทกพร้อมอุปกรณ์
จํานวน 3 ชุด (ICT)

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ
เลเซอร์ชนิด LED ขาวดํา
แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ / ชนิดLED สี
จํานวน 2 เครื่อง(ICT)

2556
(บาท)

-สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
จํานวน 2 เครื่อง (ICT)
-.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง
จํานวน 4 ชุด (ICT)
-ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน
พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง
จํานวน 4 ชุด (ICT)
-ชุดโปรแกรม Adobe Indesign
พร้อมแผ่นโปรแกรมชุดติดตั้ง
และการฝึกอบรม จํานวน 1 ชุด

62,000

2558
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

41,000

48,000

325

เป้าหมาย

2557
(บาท)

15,200

-

40,000
30,000
-

งบประมาณและที่มา

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2556
(บาท)

2557
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

40,000
20,000
10,000
-

16,500

-

36,500

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ์

เป้าหมาย

2558
(บาท)

326

(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
-ชุดโปรแกรมAdobe Photoshop
CS5 พร้อมแผ่นโปรแกรมชุดติดตั้ง
และการฝึกอบรม จํานวน 1 ชุด
-ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน
พร้อมแผ่น CD ROM ชุดติดตั้ง
จํานวน 2 ชุด (ICT)
-อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบติดตั้ง
ภายนอก มีระบบเชื่อมต่อแบบ USB
3.0 หรือดีกว่า ความจุไม่น้อยกว่า
900 GB พร้อมสายสัญญาณ
จํานวน 2 ชุด
- เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด
1 KVA จํานวน 3 เครื่อง (ICT)
- เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 3 KVA
จํานวน 1 เครื่อง(ICT)

-

งบประมาณและที่มา

หน่วยงาน

ที่

โครงการ
9.3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
สํานักการช่าง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมาย

2557

2558

(บาท)
17,917,000

(บาท)
139,000

(บาท)
-

แยกเป็น

แยกเป็น

-

-

-

-

-

200,000

-

-

73,000

-

-

50,000

-

-

50,000

-

-

225,000
160,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

- สามารถปฏิบัติงาน และ
ให้บริการประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักการช่าง

70,000
40,000

327

และตัวชี้วัด
- เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่จําเป็นและ
จัดหาครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ดังนี้
เพียงพอต่อการปฎิบัติงาน
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่
- เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ไม่มี
ทันสมัยทดแทนเครื่องเดิม
ที่เท้าแขน จํานวน 500 ตัว
ที่ไม่สามารถรองรับกับโปรแกรม
- โต๊ะพับอเนกประสงค์ 50 ตัว
ในปัจจุบัน
- เต็นท์สีขาวทรงโค้ง 5 x 8 ม.
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติ 2 หลัง
งานและการให้บริการประชาชน
- ตู้ไม้ 2 บานขนาด 80x40 ซม.
8 หลัง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล
ทั่วไปพร้อมอุปกรณ์
จํานวน 3 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ชนิดสีและขาวดําถ่ายเอกสาร
ได้ จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ชนิดสีและขาวดําถ่ายเอกสาร
และส่งแฟกซ์ได้ จํานวน 1 เครื่อง

2556

งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง
- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 3 ตัว
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จํานวน 1 คัน
- เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์
เบนซิน ขนาด 6.5 แรงม้า
กว้างไม่น้อยกว่า 1 ม. ยาวไม่น้อยกว่า
3 ม. สูง 40 ซม. จํานวน 2 ลํา
- เรือพลาสติก กว้างไม่น้อยกว่า 1 ม.
ยาวไม่น้อยกว่า 3 ม. มีที่นั่งกลาง
ลําเรือไม่น้อยกว่า 2 แถวจํานวน 5 ลํา
- รถยนต์บรรทุกชุดต้มสีและ
ตีเส้นจราจร จํานวน 1 คัน
- รถขุดไฮดรอลิคแบบล้อยาง
จํานวน 1 คัน
ครุภัณฑ์การเกษตร
- เครื่องตัดกิ่งไม้ ระบบใบมีดเดี่ยว
(ตัดกิ่งใหญ่ได้)ความยาวใบมีด
750 มม. 5 เครื่อง

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

-

-

90,000

-

-

3,000,000

-

-

80,000

-

-

100,000

-

-

3,500,000

-

-

9,800,000

-

-

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

50,000

-

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

34,000

-

250,000

-

-

-

45,000

-

- ปั๊มชนิดแช่น้ํา ท่อส่ง 2 นิ้ว 1 ตัว

-

5,000

-

- ปั๊มชนิดแช่น้ํา ท่อส่ง 3 นิ้ว 1 ตัว

-

5,000

-

99,000

-

-

30,000

-

-

- เครื่องสูบน้ําเส้นผ่าศูนย์กลาง

รับผิดชอบ

ท่อดูดและส่ง 3 นิ้ว 2 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ําสแตนเลสท่อพญานาค
พร้อมมอเตอร์และกล่องควบคุม
โอเวอร์โหลด เส้นผ่าศูนย์กลาง 8"
ยาวไม่ต่ํากว่า 5 ม. ขนาดไม่น้อยกว่า
5 แรงม้า 220 โวลต์ จํานวน 5 เครื่อง
- เครื่องพ่นยาสะพายหลัง

329

ความจุถังน้ํายา 22 ลิตร 3 เครื่อง

- ปั๊มชนิดแช่น้ํา ท่อส่ง 3 นิ้ว 1 ตัว
- เคริองตัดหญ้าสะพายหลังแบบ
ข้ออ่อน จํานาน 5 เครื่อง
ครุภัณฑ์โรงงาน
- ตู้เชื่อมสแตนเลสพร้อมถังแก๊ส
จํานวน 1 ชุด
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

9.4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สําหรับกองการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด

(บาท)
663,500
แยกเป็น

(บาท)
-

(บาท)
-

100,000

รับผิดชอบ
- ประชาชนที่มารับบริการและ
ศึกษาดูงานได้รับความสะดวก
- ทําให้การปฏิบัติงานสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กองการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

50,000
30,000
5,500
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ที่

และตัวชี้วัด
- เพื่อให้มีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน จัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้
และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่มารับบริการและศึกษาดูงานอย่าง - เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป
เหมาะสมและเพียงพอ
จํานวน 2 เครื่อง
- เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริการ - เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดสามารถถ่าย
ประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว เอกสารและสแกนได้ จํานวน 1 เครื่อง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟ 1k จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- เครื่องขยายเสียงกระเป๋าหิ้ว
ลําโพงแบบพกพาพร้อมไมค์ครบชุด
ระยะความไกลของการได้ยิน
ไม่น้อยกว่า 200 เมตร และสามารถ
ปรับระดับความดังของเสียงได้
จํานวน 1 เครื่อง
- โทรทัศน์สีจอแบนขนาด 32 นิ้ว
พร้อมเครื่องเล่น CD /DVD/MP3
มีช่องต่อ USB แบบพกพา
จํานวน 1 เครื่อง
- Power Mixer ขนาด 300 วัตต์
จํานวน 1 เครื่อง

6,000

25,000

7,000

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

60,000
13,000
7,000
20,000
1,500
2,000
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- กล้องถ่ายรูป Dslr จํานวน 1 ตัว
- ตู้ลําโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 15 นิ้ว
300 วัตต์ จํานวน 2 ตู้
- ไมโครโฟนไร้สาย จํานวน 1 ชุด
- จอ LED TV ขนาดไม่ต่ํากว่า 40 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องเล่น DVD จํานวน 1 เครื่อง
- ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ใช้แบตเตอรี่
10-16 โวลต์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
- เครื่องพ่นสารเคมีกําจัดยุง 2 เครื่อง
- เครื่องยิงยาสลบพร้อมลูกดอก
จํานวน 1 ชุด
- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล
จํานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน
จํานวน 3 ตู้
- เก้าอี้ทํางาน จํานวน 11 ตัว

180,000
100,000
7,000

22,000
27,500

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

9.5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ

- เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและ

และตัวชี้วัด
จัดหาครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการ

กองวิชาการและแผนงาน

เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ

ปฏิบัติงาน ดังนี้

กองวิชาการและแผนงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ

- เก้าอี้สํานักงาน 10 ตัว

งานและการให้บริการประชาชน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รับผิดชอบ
404,500
แยกเป็น

-

-

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

กองวิชาการ

เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี

และแผนงาน

ประสิทธิภาพมากขึ้น
60,000

(ตามเกณฑ์มาตรฐานราคากลาง
ของ ICT)
75,000
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- เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว 5 เครื่อง
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

19,000

สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง
5 ชุด
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน

120,000

พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง
12 ชุด
- จอภาพแบบ LCD หรือ LED

5,500

ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว 1 จอ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556

2557

2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รับผิดชอบ

และตัวชี้วัด
- แบตเตอรี่เสริมขนาด 192

40,000

Volt สําหรับเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 5,000 VA พร้อมอุปกรณ์
สําหรับยึด ติดตั้งกับตู้ Rack ที่
เทศบาลใช้งานอยู่ พร้อมติดตั้ง
และทดสอบ 1 ชุด
- โปรแกรม Adobe Indesign

30,000
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พร้อม CD-ROM ชุดติดตั้ง
1 โปรแกรม
- โปรแกรม Adobe Illustrator

30,000

พร้อม CD-ROM ชุดติดตั้ง
1 โปรแกรม
- โปรแกรม Adobe

25,000

Dreamwaver พร้อม CD-ROM
ชุดติดตั้ง 1 โปรแกรม
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ์ที่
จัดหา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556

2557

2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รับผิดชอบ

และตัวชี้วัด
9.6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
กองการศึกษา

- เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

-

-

จัดหาครุภัณฑ์สํานักงานที่จําเป็น

256,000

ต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่

แยกเป็น

- โต๊ะพับอเนกประสงค์ 30 ตัว

36,000

-

-

- เครื่องโทรสารแบบเลเซอร์

10,000

-

-

20,000

-

-

- ชั้นไม้/เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชุด

10,000

-

-

- เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล

180,000

-

-

124,391,100

88,677,000

- มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและ

กองการศึกษา

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

1 เครื่อง
- กล้องวิดีโอพร้อมถ่ายภาพนิ่ง
1 เครื่อง

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ์

รวม

76,338,000
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1 เครื่อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี - เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้ตระหนัก

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

80,000

80,000

80,000

- จัดประชุมคณะกรรมการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-การบริหารงานราชการของเทศบาล กองวิชาการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหาร

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- รวบรวมและจัดทําเอกสาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี

- เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

ประกอบการขอรับการประเมิน

ในการเข้ารับการประเมิน อปท.

อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อนําเสนอคณะกรรมการฯ

การขอประเมิน อปท. ที่มีการบริหาร

ตัวชี้วัด

จัดการที่ดีเป็นไปอย่างเรียบร้อยและ

เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่

มีประสิทธิภาพ

จัดประชุม

และแผนงาน
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ถึงการบริหารงานราชการตามหลัก

- เพื่อให้การจัดทําเอกสารประกอบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 โครงการจัดทําและปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- เพื่อให้ทุกภาคส่วนราชการได้ทราบ

-จัดประชุมคณะกรรมการจัดวาง

5,000

5,000

5,000

ถึงการจัดวางระบบการควบคุม

ระบบควบคุมภายในและคณะ

ภายในที่แสดงรายละเอียดตามแบบ

ทํางานติดตามประเมินผล ระบบ

ฟอร์มที่ระเบียบฯกําหนด

ควบคุมภายใน

- เพื่อจัดทําเอกสารรายงานการ

-จัดทํารูปเล่มการจัดวางระบบ

ติดตามและประเมินผลการควบคุม

ควบคุมภายใน ตามระเบียบ

ภายในของเทศบาลรายงานคณะ

คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน

กรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน

ผู้กํากับดูแลและกระทรวงมหาดไทย

การควบคุมภายใน พ.ศ.2544

พร้อมทั้งให้สํานัก/กอง ทราบ

ฉบับสมบูรณ์ จํานวนไม่น้อยกว่า

และถือปฏิบัติ

20 เล่ม
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนเล่มเอกสาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-เทศบาลมีระบบการควบคุมภายใน

สํานักปลัด

เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน

เทศบาล
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(ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ศูนย์ดํารงธรรมเทศบาล
นครปากเกร็ด
3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรของ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ - จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

กองวิชาการ

ศูนย์ดํารงธรรมเทศบาล

บุคลากรศูนย์ดํารงธรรมเทศบาล

สําหรับคณะกรรมการและ

ศูนย์ดํารงธรรมเทศบาล

และแผนงาน

นครปากเกร็ด

นครปากเกร็ด

คณะทํางานศูนย์ดํารงธรรม

นครปากเกร็ด ได้รับการพัฒนา

เทศบาลนครปากเกร็ด จํานวน

มีประสิทธิภาพในการทํางานมาก

อย่างน้อย 80 คน

ยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าอบรม
และศึกษาดูงาน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรมและศึกษาดูงาน
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300,000 - คณะกรรมการและคณะทํางาน

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
3.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการร้องเรียน

วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงกระบวนงาน
การร้องเรียนให้สะดวก รวดเร็ว
- เพื่อพัฒนางานข้อมูลข่าวสาร
การร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000 - ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการร้องเรียน

กองวิชาการ
และแผนงาน

100,000

100,000

100,000 - บุคลากรเทศบาลได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กองวิชาการ
และแผนงาน

- จัดทําคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์
แนะนําขั้นตอนการร้องเรียน
รายงานประจําปี
ป้ายประชาสัมพันธ์ และพัฒนา
ระบบข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์

4 โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
วินัยพนักงานและกฏหมายท้องถิ่น

- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ของ
พนักงานเทศบาลเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ทั่วไปและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน

-จัดการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ปีละ
1 ครั้ง จํานวนอย่างน้อย 80 คน
- จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าอบรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรม
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนคู่มือ ป้าย
สื่อประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร
งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

- เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จัดทําเอกสารประเภทต่าง ๆ เช่น
วารสารเทศบาล แผ่นพับ คู่มือ
ติดต่องาน เอกสาร รายงานผลงาน
ของเทศบาล อย่างน้อยปีละ
6 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 -ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่อง

กองวิชาการ
และแผนงาน

3,500,000 2,500,000 2,500,000 - ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและ

กองวิชาการ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดทํา
1.2 โครงการจัดทําป้าย

- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานของ จัดทําหรือเปลี่ยนป้าย

ประชาสัมพันธ์งานพิธีการ

เทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ

การต้อนรับและการจัดบริการ

ประชาสัมพันธ์การต้อนรับ
การจัดบริการ การแจ้งเตือน
ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ บริเวณ
สะพานลอย ห้าแยกปากเกร็ด

การจัดงานของเทศบาล

และแผนงาน
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1 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
การประชาสัมพันธ์
1.1 โครงการจัดทําเอกสาร
สื่อสิ่งพิมพ์ข่าวสารผลงาน
การจัดบริการของเทศบาล

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
หน้าสํานักงานเทศบาล
ในสํานักงานหรือชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

กองวิชาการ

2556

2557

2558

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนบริการที่
ประชาสัมพันธ์
- เพื่อจัดทําสื่อวิดีทัศน์ บันทึกเทป

- จัดทําเทปรายการ ถ่ายทอด

บริการข่าวสารทางทีวีออนไลน์

ถ่ายทอดการประชุม การดําเนินการ

การประชุม การดําเนินโครงการ

พัฒนางานร่วมกับท้องถิ่น และ

ตามภารกิจและนโยบายของเทศบาล

อย่างน้อย 7 ประเภทข่าวโดย

รับรู้ข่าวสาร และงานของเทศบาล

- เพื่อนําเสนอข่าว ควบคุมประเภท

ออกอากาศทางทีวีออนไลน์

มากขึ้น

ข่าวตามแนวทางที่กฎหมายกําหนด

ผ่านเว็บไซด์เทศบาลนครปากเกร็ด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนประเภทข่าว
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

และแผนงาน
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1.3 โครงการจัดทําสื่อวิดีทัศน์

ที่

โครงการ
1.4 โครงการจัดทําป้าย LED
GREEN SIGN

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2556
2557
2558
และตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดงาน -จัดทําป้าย LED พร้อมสวนแนวตั้ง 12,000,000
ของเทศบาลให้ประชาชน
ติดตั้งบริเวณห้าแยกปากเกร็ด
ได้รับทราบ
จํานวน 1 จุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและ
การจัดงานของเทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

-ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและ
การจัดงานของเทศบาลอย่าง
ต่อเนื่อง

กองวิชาการ
และแผนงาน

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนป้ายที่จัดทํา
-เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

-จัดทําป้ายจอแสดงภาพ
LED FULL COLOR DISPLAY
SCREEN SYSTEM ติดตั้งบริเวณ
แยกศรีสมาน และ เมืองทองธานี
จํานวน 2 จุด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนป้ายที่จัดทํา

-

14,000,000

-

341

1.5 โครงการจัดทําป้าย
จอแสดงภาพ LED FULL
COLOR DISPLAY SCREEN
SYSTEM

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.6 โครงการจัดทําป้าย
-เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์บริเวณป้ายรถเมล์ ของเทศบาลให้ประชาชน
ชุมชน
ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
จัดทําป้าย STREET SIGN
ติดตั้งบริเวณป้ายรถเมล์ชุมชน
ดังนี้
- ถนนติวานนท์ 10 ป้าย
- ถนนแจ้งวัฒนะ 10 ป้าย
- ถนนศรีสมาน 8 ป้าย

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,600,000 1,600,000 1,280,000 -ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและ
แยกเป็น
แยกเป็น
แยกเป็น การจัดงานของเทศบาลอย่าง
ต่อเนื่อง
1,600,000
1,600,000
1,280,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนป้ายที่จัดทํา
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1.7 โครงการจัดทําป้ายดิจิตอล
ระบบ Digital signage
แบบภาพเคลื่อนไหว

-เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

-จัดทําป้ายดิจิตอล ระบบ Digital
signage แบบภาพเคลื่อนไหว
ขนาด 65 นิ้ว พร้อม USB Port
สามารถแสดงภาพประชาสัมพันธ์
ได้ทั้งรูปแบบรูปภาพ วีดีโอและ
เพลง ติดตั้งในสํานักงาน
จํานวน 2 ชุด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนป้ายที่จัดทํา

1,500,000

-

-

-ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและ
การจัดงานของเทศบาลอย่าง
ต่อเนื่อง

กองวิชาการ
และแผนงาน

ที่

โครงการ

2 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสาร
2.1 โครงการศูนย์ข้อมูลและ
การจัดการความรู้

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด

- เพื่อพัฒนาการบริการของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
- เพื่อจัดทําเอกสารเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารความรู้ของเทศบาลและ
ชุมชน

- ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดหาซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบ
- จัดทําเอกสารคู่มือบริการ
ป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

50,000

50,000

- สามารถสืบค้นเอกสารและ
ข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
- สามารถให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน

50,000

50,000

- ประชาชนมีสถานที่ในการเรียนรู้
ค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร ที่สะดวก
รวดเร็ว เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน

2.2 โครงการปรับปรุงสถานที่
บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครปากเกร็ด

- เพื่อจัดให้มีพื้นที่บริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

- วางระบบข้อมูลและกําหนด
3,000,000
พื้นที่บริการบริเวณชั้น 1 และชั้น 6
- ปรับปรุงลานสํานักงานเทศบาล
และพื้นที่ชั้น 6 เป็นสถานที่จัดเก็บ
ข้อมูล จุดบริการข้อมูลข่าวสาร
และศูนย์เรียนรู้
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่
ดําเนินการปรับปรุง
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ

ที่

โครงการ
2.3 โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้เพื่อประชาชน

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนศูนย์เรียนรู้
ที่ได้รับการพัฒนา

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
500,000
500,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เกิดกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของประชาชน ใน
เขตเทศบาลนครปากเกร็ดและเกิด
กิจกรรมที่หลากหลาย
- สร้างและพัฒนาระบบเครือข่าย
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน
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เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้มี
- พัฒนาศูนย์เรียนรู้และบริการ
ประสิทธิภาพในการให้บริการระบบ อินเตอร์เน็ตฟรีสําหรับประชาชน
เครือข่ายสารสนเทศและสื่อ
จํานวน 6 แห่ง ได้แก่
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สําหรับประชาชน : สํานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
ทั่วไป
: สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
- เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
นนทบุรี
บริการเครือข่ายสารสนเทศได้โดยไม่ : ท่าน้ําปากเกร็ด
เสียค่าใช้จ่ายและมีช่องทางในการ
: โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
ติดต่อสื่อสาร ศึกษาข้อมูล ความรู้ที่ : โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)
เป็นประโยชน์
: โรงเรียนผาสุกมณีจักร
- เพื่อพัฒนาระบบในการรวบรวม
มิตรภาพที่ 116
จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้
- พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น
เป็นองค์ความรู้กับประชาชน
- เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย - จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประจํา
อันเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ละ 1 เครื่อง
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลนครปากเกร็ด
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
แนวทางพัฒนาที่ 4 พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสําหรับบุคลากรทุกระดับ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ
ความรู้ความชํานาญ กฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน
การคลัง ตลอดจนการให้บริการแก่
ประชาชนผู้มารับบริการให้เกิดความ
พึงพอใจสูงสุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
ทักษะความรู้ความชํานาญ กฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้
แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคลัง
ด้านการให้บริการประชาชน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจํานวนประมาณ
50 คน

300,000

300,000

300,000 -บุคลากรมีทักษะความรู้ความ
ชํานาญ และทราบถึงกฏ ระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านการคลัง ตลอดจนสามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักการคลัง
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1 โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติงาน
1.1 โครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักการคลัง

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.2 โครงการฝึกอบรมพัฒนา

- เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ทักษะ

- จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และ

ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์

ให้ความรู้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

มีทักษะความสามารถในการใช้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครั้งละไม่ต่ํากว่า 50 คน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

200,000 -ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

สารสนเทศเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน

1.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ - เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

- จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

การปฏิบัติงานด้านเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องจํานวน 50 คน

ด้านเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าฝึกอบรม
100,000

100,000

100,000 - เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน
ด้านเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

- เพื่อให้เทศบาลมีระบบเอกสาร

ตัวชี้วัด

ที่เหมาะสม

เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรม

กองวิชาการ
และแผนงาน

ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2556
(บาท)

2557
(บาท)

400,000

400,000

2558
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.4 โครงการพัฒนาความรู้

- เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและพัฒนา

- จัดการสัมมนาเชิงวิชาการและ

400,000 - ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ

เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา

ประสิทธิภาพในการจัดทําแผน

ศึกษาดูงานสําหรับผู้บริหาร

จัดทําแผนพัฒนาและดําเนิน

พัฒนาและการติดตามประเมินผลฯ

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

การติดตามประเมินผลได้

ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่

คณะกรรมการสนับสนุน

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เกี่ยวข้อง

การจัดทําแผนฯ คณะกรรมการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

ติดตามและประเมินผลฯ สมาชิก
สภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่
80 คน อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วม
การสัมมนาและศึกษาดูงาน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมการสัมมนา
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ที่เกี่ยวข้องจํานวนประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.5 โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ - เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ

- จัดการฝึกอบรมสําหรับ

100,000 - ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

การจัดทําโครงการพัฒนาและ

เกี่ยวกับการจัดทําโครงการพัฒนา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

และความเข้าใจในการจัดทํา

การติดตามและประเมินผล

และการติดตามและประเมินผล

โครงการพัฒนาและผู้เกี่ยวข้อง

โครงการและการติดตามประเมินผล

- เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ

อย่างน้อย ปีละ 1 หลักสูตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

โปรแกรม/เครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าฝึกอบรม
ของผู้เข้าฝึกอบรม
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เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการ

ด้านการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณและด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร
บุคลากรเทศบาล คณะกรรมการ
ด้านการพัสดุที่มาจากภาคประชาชน
และชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ปากเกร็ด
- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
เทศบาล
- เพื่อให้การจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีและ
การดําเนินงานด้านการงบประมาณ
ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

- จัดการประชุม ฝึกอบรม/
สัมมนาด้านการงบประมาณและ
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร
บุคลากรเทศบาล คณะกรรมการ
ด้านการพัสดุที่มาจากภาค
ประชาชน และชุมชน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าประชุม/
ฝึกอบรม/สัมมนา
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ผู้เข้าร่วมการประชุม ฝึกอบรม/

กองวิชาการ

สัมมนา มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การงบประมาณ และด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
- ปัญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินงานด้านการ
งบประมาณและการคลังท้องถิ่น
ลดลง
- การบริหารและการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณของเทศบาล
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และแผนงาน
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1.6 โครงการเสริมสร้างความรู้

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.7 โครงการพัฒนาบุคลากร
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
งานสวนสาธารณะ สํานักการช่าง ในการปฏิบัติงานการดูแลสวน
สาธารณะและการตกแต่งภูมิทัศน์
- เพื่อให้การดูแล บํารุงรักษา
สวนสาธารณะและภูมิทัศน์ของ
เทศบาลนครปากเกร็ดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการเกษตร

(ผลผลิตของโครงการ)
และตัวชี้วัด
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้
สวนสาธารณะและการ
ตกแต่งภูมิทัศน์เมือง ให้แก่
บุคลากรงานสวนสาธารณะ
สํานักการช่าง จํานวน 40 คน

2556

2557

2558

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- บุคลากรที่เข้ารับการอบรม
สามารถปฏิบัติงานในการดูแลสวน
สาธารณะและตกแต่งภูมิทัศน์เมือง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการเกษตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักการช่าง
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ตัวชี้วัด:
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าอบรม

งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
1.8 โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับการอบรม

2557

2558

(บาท)
200,000

(บาท)
225,000

50,000

50,000

50,000

-

25,000

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(บาท)
200,000 -การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
(จําแนกเป็น) (จําแนกเป็น) (จําแนกเป็น) เพิ่มขึ้น

150,000

150,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

150,000
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และตัวชี้วัด
-เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการ -จัดอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
จํานวน 3 หลักสูตร
1. การพัฒนาการบริหารจัดการใน
สถานบริการปฐมภูมิ จํานวน 30 คน
2. การพัฒนาการให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน จํานวน 30 คน
3. การพัฒนาการดําเนินงานด้านการ
รักษาความสะอาด จํานวน 400 คน

2556

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรเทศบาล
2.1 โครงการอบรมพัฒนา

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

- จัดอบรมและศึกษาดูงานสําหรับ

3,000,000 2,000,000 2,000,000 -บุคลากรเทศบาลได้รับการพัฒนา

ประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล

ทํางานของบุคลากรเทศบาล

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

และมีประสิทธิภาพในการทํางาน

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

มากขึ้น

สํานักปลัด
เทศบาล

ลูกจ้างประจําของเทศบาล
ปีละไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนหลักสูตรที่
จัดอบรม
2.2 โครงการอบรม/สัมมนา

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

- จัดอบรมและศึกษาดูงานสําหรับ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และการบริหารจัดการของผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

และมีประสิทธิภาพในการทํางาน

และหัวหน้าส่วนราชการ

สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้า

หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน

มากขึ้น

ส่วนราชการ

เทศบาล และผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่เข้าอบรม

7,000,000 6,000,000 6,000,000 -บุคลากรเทศบาลได้รับการพัฒนา

สํานักปลัด
เทศบาล

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2556

2557

2558

และตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 โครงการส่งเสริมการศึกษาสําหรับ
บุคลากรของเทศบาล
3.1 โครงการทุนการศึกษาสําหรับ -เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มพูน

- สนับสนุนทุนการศึกษาระดับ

บุคลากรและสมาชิกสภาเทศบาล ทักษะ พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ปริญญาตรี และปริญญาโท

พัฒนาความรู้ ความสามารถ

จํานวน 34 ทุน

และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไป

ของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถ
มากขึ้น

1,200,000 1,300,000 1,300,000 - บุคลากรของเทศบาลได้รับการ

สํานักปลัด
เทศบาล

ประยุกต์ใช้
ตัวชี้วัด
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เชิงปริมาณ : จํานวนผู้ที่ได้รับทุน
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ส่วนที่ 6
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ เทศบาลนครปากเกร็ดได้
กําหนดให้กองวิชาการและแผนงานรับผิดชอบภารกิจในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพั ฒ นาและนโยบายของผู้บ ริห ารในภาพรวมขององค์กร โดยถื อปฏิบั ติต ามระเบีย บ ข้อกฎหมาย
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 มาตรา 48
ทศ วรรค 5 ให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจําทุกปี
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และกําหนดกระบวนการในการรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
3. แนวทางปฏิบั ติ ต ามโครงการพัฒ นาระบบภู มิ ศาสตร์ ส ารสนเทศเพื่ อ การจัด การ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5 /ว 857 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2555
โดยผู้ บ ริ ห ารเทศบาลนครปากเกร็ ด ได้ แ ต่ง ตั้ ง คณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒ นาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 เพื่อทํา หน้า ที่ ในการกํา หนดแนวทางวิธีการในการติด ตามและประเมิน ผลการดํา เนิน งานของ
เทศบาลนครปากเกร็ด และมอบหมายให้มีกองวิชาการและแผนงานรับผิดชอบการรวบรวมและจัดทํา
รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแต่ละไตรมาส ติดตามตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการ
ดํา เนิน งานในระบบภูมิศาสตร์ส ารสนเทศเพื่อการจัด การงบประมาณขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
(e-plan) และรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯพิจารณาและให้ความเห็น ต่อผู้บริหารเทศบาล เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล สภาเทศบาล และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นอกจากนี้ยังมอบหมายให้กองวิชาการและแผนงานดําเนินการประเมินผล
โครงการเชิงคุณภาพ และการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และการ
จัดบริการสาธารณะต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาการดําเนินงานต่อไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
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1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน
กรรมการ
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
กรรมการ
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
กรรมการ
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
กรรมการ
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
กรรมการ
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ
กรรมการอีกคนหนึ่งทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
วิธีการติดตามและประเมินผล
1. การติ ด ตาม (Monitoring) เป็ น การติ ด ตามเพื่ อ ให้ ท ราบความก้ า วหน้ า ในการ
ดําเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558 ) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้
บรรจุไว้ในแผนดําเนินการประจําปี พ.ศ.2556 และในกรณีที่พบปัญหา /อุปสรรคในการดําเนินงาน จะได้
พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆสําเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเทศบาลได้กําหนดวิธีการติดตามการดําเนินงาน ดังนี้
1.1 การรายงานการติดตามและประมินผลรายไตรมาส ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
เทศบาลนครปากเกร็ดติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ จัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานพร้อมทั้งจํานวนงบประมาณที่ใช้จริงเป็นรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2555) รายงานภายในเดือนมกราคม 2556
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2556) รายงานภายในเดือนเมษายน 2556
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน- มิถุนายน 2556) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2556
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2556) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2556
1.2 การบันทึกข้อมูลสถานะการดําเนินงานในระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ทางเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โดยมอบหมายให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน รับผิดชอบการบันทึกข้อมูล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่ได้รับ การจัด สรรงบประมาณประจําปี รวมทั้งการ
รายงานการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (ยาเสพติด) และตรวจสอบติดตามให้ส่วนราชการต่าง ๆที่ได้รับ
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มอบหมายให้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลสถานะการดําเนินงานของโครงการ ให้สอดคล้องกับการรายงาน
ตามข้อ 1.1
2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการรวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการและการประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการ เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงาน ใน
4 มิติ ได้แก่
2.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้อง
จัดทํารายงานการประเมินผลโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานโครงการนั้ น ๆ และเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาและ
ตั้งงบประมาณในปีต่อไป โดยกําหนดให้มีการประเมินโครงการใน 2 ด้าน ได้แก่
- การประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละ
โครงการ โดยพิจารณาจากเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการที่ได้กําหนดไว้ในแผนดําเนินการ และจํานวน
งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายจริง
- การประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินความสําเร็จของโครงการ เฉพาะ
โครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดการอบรม / ศึกษาดูงาน โดยการประเมินผลความสําเร็จของเป้าหมายเชิง
คุณภาพที่ได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีและแผนดําเนินการประจําปี โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะทําการ
สํารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดําเนินการด้านต่าง ๆในภาพรวมของ
โครงการ และจัดส่งให้งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติ รวบรวม
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ตอบ สรุปเป็นรายงานการประเมินผลเชิงคุณภาพเสนอต่อผู้บริหารเป็น
รายโครงการ และแจ้งส่วนราชการเจ้าของโครงการทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงคุณภาพ
การดําเนินงานโครงการต่อไป
2.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการประเมินผล
ในภาพรวมของเทศบาลนครปากเกร็ด โดยงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน จะรวบรวม
ผลการดําเนินงานของทุกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจนถึงสิ้น
ปีงบประมาณ จากรายงานการติดตามการดําเนินงานไตรมาสที่ 1-4 ของทุกส่วนราชการ และนําข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ความสําเร็จของการดําเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน สรุปเป็นรายงาน
นําเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล
2.3 การประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาล โดย
กองวิชาการและแผนงานจะได้นํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการและการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มาวิเคราะห์ร่วมกับนโยบายการพัฒนาที่ผู้บริหารได้เสนอต่อสภาเทศบาลและ
จัดลําดับความสําคัญไว้ในแต่ละปี และสรุปเป็นรายงานนําเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลพิจารณา
กองวิชาการและแผนงานจะนําข้อมูลที่ได้จากการติดตามรายไตรมาส และการประเมินผล
ทั้งสามมิติดังกล่าวข้างต้น มารวบรวม วิเคราะห์สถิติ จัดทําแผนภูมิและภาพแสดงผลการดําเนินงาน
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โครงการที่สําคัญ ๆ จัดทําเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปี เพื่อเสนอต่อ
สภาเทศบาลและประกาศให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
2.4 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานของ
เทศบาลนครปากเกร็ด โดยได้ทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อวิเคราะห์ผลและจัดทําเป็น
รายงานวิจัย 2 ฉบับ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และ
การจัดบริการสาธารณะ ได้แก่
- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของเทศบาลนครปากเกร็ด โดยจ้างบุคคลภายนอกหรือสถาบันการศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ
- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลดําเนินงานของเทศบาลนคร
ปากเกร็ดจําแนกตามยุทธศาสตร์ โดยงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงานเป็นผู้ดําเนินการ

ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ
- ระดับหน่วยงานที่รับผิด ชอบโครงการ โดยผู้ บังคับ บัญ ชาในแต่ล ะหน่ว ยงานจะ
ติด ตามผลการดํา เนิน งานเป็น ระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ล ะประเภท และผู้รับ ผิด ชอบ
โครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ
- ระดับองค์กร กองวิชาการและแผนงานจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจาก
ทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมของเทศบาล โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 จึงนําข้อมูลที่ได้
ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทําเป็นรายงานการการติดตามและประเมินผลประจําปีเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา เพื่อเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป
2. การติดตามประเมินความสําเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายของผู้บริหาร
เทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดําเนินการประเมินผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดทําแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านใดที่ประสบความสําเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กําหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทําให้ไม่
ประสบความสํ า เร็จ หรือ มี ยุท ธศาสตร์ ด้า นใดที่ค วรปรับ เปลี่ ย นแนวทางหรื อโครงการพัฒ นาใหม่ ใ ห้
เหมาะสมและสอดคล้ อ ง เพื่ อ นํ า เสนอต่ อ คณะผู้ บ ริ ห ารเป็ น ข้ อ มู ล ในการจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทําแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป
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