




3.3 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี

1. ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

4. ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

5. ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 

1. การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์

2. การเสริมความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล ้า
ในสังคม 

3. การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง
ย่ังยืน

4. การเติบโตที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน

5. ด้านความมั่นคง

6. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ

7. การพัฒนาโครงสรา้ง
พื นฐานและระบบ
โลจิสติกส์

8. ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 

9. การพัฒนาภาคเมือง 
และพื นที่เศรษฐกจิ

10. การต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน และ
ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2

1. พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน กระบวนการ
ผลิตข้าว และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้
มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ

2. ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด และ
การกระจายสินค้าเกษตร เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน

3. พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วตามมาตรฐาน
เพื่อดึงดูดนักท่องเทีย่ว ทั งชาวไทย  และชาว
ต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นครสวรรค์

1. พัฒนาศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตรเพื่ออตุสาหกรรม
และการแปรรูป

2. ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ 
และนันทนาการ

3. พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์และเสริมสร้าง
สังคมเข้มแข็ง

1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 2  ส่งเสริมการท่องเทีย่ว 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต

4  อนุรักษ์และสืบสาน  ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์
ชาวบ้าน

5  เสริมสร้างสังคม
เข้มแข็ง

6  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน

7  การสร้างธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด

แบบ ยท.01

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
เทศบาลนครนครสวรรค์

1 ด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ

3  ด้านสวัสดิการ
สังคมและชุมชน

4  พัฒนากายภาพเมือง ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี

แผนงาน 1 แผนงานสาธารณสุข
2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
3 แผนงานการศึกษา
4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
5 แผนงานเคหะและชุมชน
6 แผนงานอุตสาหรกรรม
และการโยธา
7 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

มีระบบบริการด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม
ที่ดี

มีการพัฒนาการศึกษาทีม่ี
คุณภาพ สร้างจิตส านึกและ 
สร้างโอกาสในการอนรุักษ์
ฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรม
แก่ประชาชนและเยาวชน

มีการสร้างความเขม้แขง็ของ
ครอบครัวและรายได้เพิ่ม
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาล

มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ แหล่ง
ท่องเที่ยว และพื้นที่
นันทนาการทีไ่ด้มาตรฐาน

มีความพร้อมในการพัฒนา 
ความมั่นคง ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

เป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
ในมิติสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ
จ านวน 159 โครงการ

ผลผลิต/โครงการ
จ านวน 229 โครงการ

ผลผลิต/โครงการ
จ านวน 151  โครงการ

ผลผลิต/โครงการ
จ านวน  463  โครงการ

ผลผลิต/โครงการ
จ านวน  110  โครงการ

ผลผลิต/โครงการ
จ านวน  402  โครงการ

1 แผนงานการศึกษา
2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
3 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
4 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
4 แผนงานงบกลาง

1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
2 แผนงานเคหะและชุมชน
3 แผนงานการพาณิชย์

1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
3 แผนงานสาธารณสุข

1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
2 แผนงานการพาณิชย์
3 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
4 แผนงานเคหะชุมชน
5 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
6 แผนงานสาธารณสุข
7 แผนงานการศึกษา
8 แผนงานสังคมสงเคราะห์
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์  Strategy Map

คนสุขภาพดี การศึกษาได้มาตรฐาน รักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นเมืองน่าอยู่ ชูเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

มีระบบบริการด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี

มีการพัฒนาการศึกษา
ที่มีคุณภาพ สร้าง
จิตส านึกและ สร้าง
โอกาสในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูศาสนาและ
วัฒนธรรมแก่ประชาชน
และเยาวชน

มีการสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและรายไดเ้พิ่มให้กับ
ประชาชในเขตเทศบาล

มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ แหล่ง
ท่องเที่ยว และพื้นที
นันทนาการที่ได้
มาตรฐาน

มีความพร้อมในการพัฒนา ความ
มั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

มีการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีดีและมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านสวัสดิการสังคมและ
ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนากายภาพเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แบบ ยท.02

ค่าเป้าหมาย
ประชาชนร้อยละ 70  
มีสุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

ร้อยละ 90 ของ
สถานศึกษามีระบบ
การบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ

ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 5  และพึ่งตนเองได้มาก
ขึ้น

ประชาชนในเขตเทศบาล
ร้อยละ 95 มีระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ แหล่ง
ท่องเที่ยว และพื้นที่
นันทนาการที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนสามารถป้องกันเหตุสา
ธารณภัยได้และไดร้ับความ
ช่วยเหลือร้อยละ  ๙๐

การบริหารจัดการของ
เทศบาลมีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงไม่
น้อยกว่าร้อยละ  70

1 แผนงานสาธารณสุข
2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
3 แผนงานการศึกษา
4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
5 แผนงานเคหะและชุมชน
6 แผนงานอุตสาหรกรรม
และการโยธา
7 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

1 แผนงานการศึกษา
2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
3 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
4 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
4 แผนงานงบกลาง

1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
2 แผนงานเคหะและชุมชน
3 แผนงานการพาณิชย์

1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
3 แผนงานสาธารณสุข

1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
2 แผนงานการพาณิชย์
3 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
4 แผนงานเคหะชุมชน
5 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
6 แผนงานสาธารณสุข
7 แผนงานการศึกษา
8 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ส่วนที่ 3 - 18



ส่วนที ่4 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

1 ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ด้านบริการชุมชนและสังคม 1 แผนงานสาธารณสุข
2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
3 แผนงานการศึกษา
4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5 แผนงานเคหะและชุมชน
6 แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา
7 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ส านักการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านักการศึกษา 
ส านักการช่าง
กองวิชาการและแผนงาน

2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ด้านบริการชุมชนและสังคม 1 แผนงานการศึกษา
2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ส านักการศึกษา ส านักปลัดเทศบาล 
ส านักการช่าง

3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม 1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4 แผนงานงบกลาง

กองสวัสดิการสังคม ส านักการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ส่วนที่ 4 - 1



ส่วนที ่4 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง ด้านการเศรษฐกิจ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2 แผนงานเคหะและชุมชน
3 แผนงานการพาณิชย์

ส านักการช่าง ส านักการประปา

5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง

ด้านบริหารทัว่ไป 1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
3 แผนงานสาธารณสุข

ส านักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน

6 ด้านการบริหารจัดการทีดี่  - ด้านบริหารทัว่ไป
 - ด้านการด าเนินงานอื่น

1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
2 แผนงานการพาณิชย์
3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4 แผนงานเคหะชุมชน
5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
6 แผนงานสาธารณสุข
7 แผนงานการศึกษา
8 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ส านักปลัดเทศบาล ทุกส านัก / ทุกกอง

ส่วนที่ 4 - 2



แบบ ผ.07 - 1

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

1) ยทุธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและ
สิง่แวดล้อม
  1.1 แผนงำนสำธำรณสุข        23             2,924,150        22             2,874,150        22            2,904,150        21            2,854,150        88           11,556,600
  1.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

        3                370,000         3               370,000         3               370,000         3               370,000        12            1,480,000

  1.3 แผนงำนกำรศึกษำ         1                 60,000         1                 65,000         1                65,000         1                65,000         4               255,000
  1.4 แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน         1                200,000         1               200,000         1               200,000         1               200,000         4               800,000
  1.5 แผนงำนเคหะและชุมชน         7          277,200,000        11          289,900,000        11           33,150,000        11           33,150,000        40         633,400,000
  1.6 แผนงำนอตุสำหรกรรมและกำรโยธำ        -                         -           1             3,500,000         1            3,500,000         1            3,500,000         3           10,500,000
  1.7 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป         2                800,000         2               800,000         2               800,000         2               800,000         8            3,200,000

รวม        37          281,554,150        41          297,709,150        41           40,989,150        40           40,939,150      159         661,191,600
2) ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและนันทนาการ
  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ        43          115,528,210        43          115,833,210        43         115,833,210        43         115,893,210      172         463,087,840
  2.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

       11            15,770,000        11           15,600,000        11           15,600,000        11           15,650,000        44           62,620,000

  2.3 แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ        -                         -           1           15,000,000         2           20,000,000         2           20,000,000         5           55,000,000
  2.4 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป         2                500,000         2               500,000         2               500,000         2               500,000         8            2,000,000

รวม        56          131,798,210        57          146,933,210        58         151,933,210        58         152,043,210      229         582,707,840

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) แก้ไข ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
รวม 4 ปีปี 2564

แบบ ผ.07

แบบ ผ.07 - 1



แบบ ผ.07 - 2

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) แก้ไข ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
รวม 4 ปีปี 2564

แบบ ผ.07

3) ยทุธศาสตร์ด้านสวสัดิการสังคมและ
ชุมชน
  3.1 แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน        22            22,310,000        22           22,310,000        22           22,310,000        22           22,310,000        88           89,240,000
  3.2 แผนงำนสังคมสงเครำะห์        12             7,965,000        12             7,965,000        12            7,965,000        12            7,965,000        48           31,860,000
  3.3 แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ         2            72,844,078         1           67,000,000        -                        -          -                        -           3         139,844,078
  3.4 แผนงำนงบกลำง         3          110,958,000         3          124,578,000         3         138,198,000         3         151,818,000        12         525,552,000

รวม        39          214,077,078        38          221,853,000        37         168,473,000        37         182,093,000      151         786,496,078
4) ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
  4.1 แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ        75          342,518,000        97          451,544,000      106         526,044,000      108         543,464,000      386       1,863,570,000
  4.2 แผนงำนเคหะและชุมชน         1                200,000         1               200,000         1               200,000         1               200,000         4               800,000
  4.3 แผนงำนกำรพำณิชย์        20            39,483,000        21           35,325,000        17         172,934,000         7         162,040,000        65         409,782,000

รวม        96          382,201,000      119          487,069,000      124         699,178,000      116         705,704,000      455       2,274,152,000
5) ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมัน่คง
  5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        10            32,300,000        10           32,300,000        10           32,300,000        10           32,300,000        40         129,200,000
  5.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน        15                986,000        17             1,536,000        17            1,536,000        17            1,536,000        66            5,594,000
  5.3 แผนงำนสำธำรณสุข         1                432,000         1               432,000         1               432,000         1               432,000         4            1,728,000

รวม        26            33,718,000        28           34,268,000        28           34,268,000        28           34,268,000      110         136,522,000

แบบ ผ.07 - 2



แบบ ผ.07 - 3

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) แก้ไข ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
รวม 4 ปีปี 2564

แบบ ผ.07

6) ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
  6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        24            59,660,000        24           59,660,000        24           59,660,000        24           59,660,000        96         238,640,000
  6.2 แผนงำนกำรพำณิชย์        10             7,939,000        12           18,439,000        13           19,939,000        13           19,939,000        48           66,256,000
  6.3 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน        11             5,220,000        11             9,320,000        12           14,320,000        12           14,320,000        46           43,180,000
  6.4 แผนงำนเคหะชุมชน         8            29,438,000         8           29,438,001         8           29,438,002         8           29,438,003        32         117,752,006
  6.5 แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ         9            19,300,000         9           19,300,000         9           19,300,000         9           19,300,000        36           77,200,000
  6.6 แผนงำนสำธำรณสุข         2                153,000         2               153,000         2               153,000         2               153,000         8               612,000
  6.7 แผนงำนกำรศึกษำ        21            88,078,000        36           26,451,400        35           21,131,400        36           22,621,400      128         158,282,200
  6.8 แผนงำนสังคมสงเครำะห์         2             5,100,000         2             5,100,000         2            5,100,000         2            5,100,000         8           20,400,000

รวม        87          214,888,000      104          167,861,401      105         169,041,402      106         170,531,403      402         722,322,206

ผ.02 อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน
  ผ.02 แผนงำนสำธำรณสุข         1             1,065,000         1             1,065,000         1            1,065,000         1            1,065,000         4            4,260,000
  ผ.02 แผนงำนกำรศึกษำ         5            16,796,000         2           15,256,000         2           15,256,000         2           15,256,000        11           62,564,000
  ผ.02 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป         1             2,000,000         1             2,000,000         1            2,000,000         1            2,000,000         4            8,000,000
  ผ.02 แผนงำนกำรพำณิชย์         1             2,000,000         1             2,000,000        -                        -          -                        -           2            4,000,000
  ผ.02 แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ         6             4,593,000         2             4,200,000         2            4,200,000         2            4,200,000        12           17,193,000

รวม        14            26,454,000         7           24,521,000         6           22,521,000         6           22,521,000        33           96,017,000
ผ.03 ประสานโครงการพัฒนา อบจ.        -                         -          -                         -          -                        -          -                        -          -                        -   

แบบ ผ.07 - 3



แบบ ผ.07 - 4

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) แก้ไข ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
รวม 4 ปีปี 2564

แบบ ผ.07

ผ.05 ประสานโครงการพัฒนาจังหวดั
  ผ.05 แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ         8          716,600,000        11       1,074,600,000        15       1,396,300,000        16       1,546,300,000        50       4,733,800,000

รวม         8          716,600,000        11       1,074,600,000        15       1,396,300,000        16       1,546,300,000        50       4,733,800,000
ผ.06 โครงการที่ไม่ใช่งบประมาณ
  ผ.06 แผนงำนสำธำรณสุข         2                       -           2                       -           2                      -           2                      -           8                      -   
  ผ.06 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป         2                       -           2                       -           2                      -           2                      -           8                      -   

รวม         4                       -           4                       -           4                      -           4                      -          16                      -   
รวมโครงการทั้งสิน้ 367    2,001,290,438     409    2,454,814,761     418    2,682,703,762    411    2,854,399,763    1,605  9,993,208,724    

ผ.08 ครุภัณฑ์
  1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        82             9,134,300        69             7,642,500        66            7,428,300        64            7,403,100      281           31,608,200
  2. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน        34            12,152,400        26           11,149,900        25           10,899,900        22           10,149,900      107           44,352,100
  3. แผนงำนกำรศึกษำ        83             3,669,800        75             4,791,400        71            4,435,100        78            4,531,900      307           17,428,200
  4. แผนงำนสำธำรณสุข        67             7,285,050        69           13,080,950        68           14,791,250        68           14,791,250      272           49,948,500
  5. แผนงำนสังคมสงเครำะห์        24             6,016,500        17             5,391,500        20            5,854,000        20            5,668,000        81           22,930,000
  6. แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ        37          151,175,800        30          151,072,800        25         150,723,400        25         150,723,400      117         603,695,400
  7. แผนงำนกำรพำณิชย์        33            22,160,100        38             6,381,600        39           12,745,600        37           12,001,100      147           53,288,400

รวมครุภัณฑ์ทั้งสิน้     360         211,593,950     324        199,510,650     314        206,877,550     314        205,268,650   1,312        823,250,800

แบบ ผ.07 - 4



ยทุธฯที ่1 - 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์ ที ่3 พัฒนาการศึกษาและสง่เสริมคุณภาพชวีิต
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม
    1.1 แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 คัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก

1.สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง          
2.สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกโดยวิธี pap smear
3.สตรีกลุ่มเป้าหมายทีพ่บ
ความผิดปกติได้รับการส่งต่อ
พบแพทย์เพือ่วินิจฉัยโรค

สตรีอายุ 25 ปีขึ้นไปจ านวน
 350 คน

       85,650        85,650        85,650        85,650 1.สตรีกลุ่มเป้าหมาย
สามารถตรวจมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเองได้
ไมน่้อยกว่าร้อยละ 
๘๐
2.สตรี
กลุ่มเป้าหมายทีพ่บ
ความผิดปกติได้รับ
การส่งต่อแพทย์เพือ่
วินิจฉัยโรคไมน่้อย
กว่าร้อยละ 100

1.สตรีกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจมะเร็ง
เต้านมและมะเร็งปาก
มดลูก
2.สตรีกลุ่มเป้าหมายที่
พบความผิดปกติได้รับ
การส่งต่อแพทย์เพือ่
วินิจฉัยโรค

ส านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

แบบ ผ.01

ยทุธฯที ่1 - 1



ยทุธฯที ่1 - 2
    1.1 แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

2 บริการอนามยัโรงเรียน นักเรียนได้รับการส่งเสริม
สุขภาพอนามยั และแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพทัง้ด้านร่างกาย
และจิตใจตลอดจนมี
พัฒนาการสมวัย

นักเรียนชั้นประถม 1,3,5  
มธัยม 1,4 ในโรงเรียนที่
รับผิดชอบ 9 แหง่ จ านวน 
2,500 คน

       70,000        70,000        70,000        70,000 นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การตรวจสุขภาพโดย
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ปีละ 1 
คร้ัง

 - นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพทัง้ด้าน
ร่างกายและจิตใจ
 - มกีารด าเนินงาน
โรงเรียน ส่งเสริม
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง
และมปีระสิทธิภาพ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

3 อบรมอาสาสมคัร
สาธารณสุขเทศบาล
นครนครสวรรค์
(อสม.ใหม)่

1. อสม.มคีวามรู้ มทีักษะใน
การดูแลสุขภาพ 
2. พัฒนาแกไ้ขปัญหาด้าน
สุขภาพ

อสม.จ านวน 100  คน        80,000        80,000        80,000        80,000  - อสม.มคีวามรู้ใน
การดูแล  สุขภาพ 
ประชาชนเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 80 
 - อสม.มทีักษะใน
การปฏบิัติกจิกรรม
ด้านสุขภาพถูกต้อง
ร้อยละ 80

 - อสม.มคีวามรู้ มี
ทักษะในการดูแล
สุขภาพประชาชน
- อสม.มทีัศนคติทีดี่ต่อ
การปฏบิัติงาน

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

(สปสช.) (สปสช.)(สปสช.) (สปสช.)

ยทุธฯที ่1 - 2



ยทุธฯที ่1 - 3
    1.1 แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

4 ประชุมวิชาการเนื่อง
ในวันอาสาสมัคร
สาธารณสุขแห่งชาติ
จงัหวัดนครสวรรค์

๑.เพือ่เป็นการยกย่องเชิดชู
เกยีรติแกบุ่คคลทีอ่ทุิศตนและ
สร้างผลงานในการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านสุขภาพ          
๒.ส่งเสริมใหอ้งค์กร ชุมชน 
และประชาชนร่วมกนัประกาศ
เกยีรติคุณเพือ่เป็นขวัญ 
ก าลังใจ           
๓. เป็นกลไกกระตุ้นการ
พัฒนาในการด าเนินงานด้าน
สุขภาพด้วยการเป็น
แบบอย่างทีดี่
๔.เพือ่แลกเปล่ียน
ประสบการณ์การด าเนินงาน
ของอสม.ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

อสม. จ านวน 728  คน      73,500      73,500      73,500      73,500 อสม.มีส่วนร่วมใน
การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ใน
การด าเนินงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

อสม.มีส่วนร่วม มี
ขวัญ ก าลังใจในการ
ด าเนินงานด้านสุขภาพ

ส านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

ยทุธฯที ่1 - 3



ยทุธฯที ่1 - 4
    1.1 แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

5 สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ
ติดบ้านติดเตียงในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

1.เพือ่ใหผู้้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน
ติดเตียง เข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพ
2.เพือ่ใหผู้้สูงอายุติดบ้านติด
เตียงได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพอนามยัตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมในแต่ละ
ราย
3.ใหผู้้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
ได้รับการฟืน้ฟูสมรรถภาพ
ร่างกายและจิตใจ
4.เพือ่ป้องกนัภาวะและลด
ภาวะแทรกซ้อนทีไ่มพ่ึง
ประสงค์
5.ส่งเสริมภมูปิัญญาท้องถิ่น 
คิดค้นนวัตกรรมเพือ่การดูแล
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
6.ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ส่ีวน
ร่วมของภาคีเครือข่ายภาครัฐ
และเอกชน ชุมชนและ
ครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
จ านวน  300 คน

  1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000 1.ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการสามารถเข้าถึง
ระบบบริการสุขภาพได้
มากกว่าร้อยละ 60
2.ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลตามแผนการดูแล
รายบุคคลมีระดับ
คะแนนActivity Daily 
Living(ADL) ดีขึ้นโดย
 - กลุ่มติดบ้าน 
ADL5-11 มีคะแนน 
ADLร้อยละ 60
 - กลุ่มติดเตียง ADL๐-4
 มีคะแนน ADL
มากกว่าหรือเท่ากับ
คะแนนเดิมร้อยละ 60
3.ผู้สูงอายุ ติดเตียง
ปลอดภัยจากการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึง
ประสงค์ (แผลกดทับ)
ร้อยละ 60
4.มีนวัตกรรมสุขภาพใน
การดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน
 ติดเตียง

1.การจัดต้ังศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นแกนหลัก
ในการดูแลสุขภาวะแก่
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติด
เตียง
2.ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
ได้รับการบริการด้าน
สาธารณสุขจนเกิดผลดีต่อ
สุขภาพอนามัยโดยรวม
3.ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
มีสุขภาพกาย ใจ และมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
4.เครือข่ายด้านสุขภาพ 
ชุมชนครอบครัว องค์กร
เอกชน มีส่วนร่วมในการ
สร้างสุขภาวะแก่ผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง
5.กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนคร
นครสวรรค์เป็นศูนย์การ
เรียนรู้มีนวัตกรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

ยทุธฯที ่1 - 4



ยทุธฯที ่1 - 5
    1.1 แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

6 งดเหล้าเข้าพรรษา เพือ่ใหป้ระชาชนลด
พฤติกรรมติดเหล้าหรือเลิกด่ืม
สุรา

ประชาชนในชุมชนทีส่มคัรใจ
 จ านวน 50 คน

       20,000        20,000        20,000        20,000 ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเลิก
เหล้าครบพรรษา
ส าเร็จร้อยละ 30

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงพิษภยัของ
สุรา และเลิกเหล้าได้
ส าเร็จจนมสุีขภาพดีขึ้น

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานป้องกนั
 และควบคุม
โรคติดต่อ

7 ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ลด/ละ/เลิกบุหร่ี

เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ
ถึงพิษภยัของบุหร่ีใหแ้ก่
ประชาชนในชุมชนทีส่นใจเข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนในชุมชนทีส่มคัรใจ
 จ านวน 50 คน

       15,000        15,000        15,000        15,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
ถึงพิษภยัของบุหร่ี
เพิม่มากขึ้นร้อยละ 
80 ผู้ทีส่มคัรใจเข้า
รับการบ าบัด ลด ละ
 เลิกบุหร่ีได้ส าเร็จ
ร้อยละ 50

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจถึง
พิษภยัของบุหร่ี  
ผู้สมคัรใจเข้ารับการ
บ าบัด ลด ละเลิกบุหร่ี
ส าเร็จ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานป้องกนั
 และควบคุม
โรคติดต่อ

(สปสช.)

(สปสช.)

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

ยทุธฯที ่1 - 5



ยทุธฯที ่1 - 6
    1.1 แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

8 ส่ือสารสองวัย เพือ่
พัฒนาทักษะชีวิตคิด
รอบด้าน

 - เพือ่ส่งเสริมใหพ้่อแม่
ผู้ปกครองมคีวามรู้และทักษะ
เร่ืองการส่ือสารเร่ืองเพศกบั
บุตรหลานอย่างเข้าใจลด
ช่องว่างระหว่างวัยคล่ีคลาย
ปัญหา
 - เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนมสุีขภาวะทางเพศที่
เหมาะสมส่งผลใหม้พีฤติกรรม
ทางเพศทีถู่กต้องเหมาะสมลด
ปัญหาเร่ืองโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการต้ังครรภ์
กอ่นวัยอนัควร

 - พ่อแม ่ผู้ปกครองด็ก
นักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที ่1-6 
(โรงเรียนสังกดัเทศบาล)
และประชาชนผู้สนใจ 
จ านวน 2 รุ่นๆละ 40 คน

       50,000        50,000        50,000        50,000 พ่อแมผู้่ปกครอง ผู้ที่
ผ่านการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองวิถีชีวิตวัยรุ่นยุค
ใหมร้่อยละ 80 ขึ้นไป

 - ผู้ทีผ่่านการอบรม
เกดิความรู้ความเข้าใจ
และทักษะการส่ือสาร
เร่ืองเพศวิถีกบับุตร
หลานมากขึ้น 
 - ปัญหาวัยรุ่นกบั
พฤติกรรมทางเพศทีไ่ม่
เหมาะสมลดลง

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานป้องกนั
 และควบคุม
โรคติดต่อ

9 ป้องกนัและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดต่อใน
เขตเทศบาล

 -เพือ่เป็นการป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อต่างๆในเขต
เทศบาลได้แก ่โรคติดต่ออบุัติ
ซ้ า โรคติดต่ออบุัติใหม ่
โรคติดต่อทีม่ยีุงและแมลงเป็น
พาหะน าโรค โรคติดต่อทาง
ระบบทางเดินอาหาร

 -ประชาชนในชุมชน เขต
เทศบาลทัง้ 71 ชุมชน
 -โรงเรียน สถานศึกษาใน
เขตเทศบาล 33 แหง่

     200,000      200,000      200,000      200,000  -ลดอตัราป่วย และ
เสียชีวิตด้วย
โรคติดต่อไมเ่กนิ
เกณฑ์ทีก่ าหนด
 -ไมพ่บการแพร่
ระบาดของ
โรคติดต่อต่างๆใน
เขตเทศบาลจนเป็น
วงกว้าง

 -ลดการแพร่ระบาด 
ของโรคติดต่อต่างๆใน
เขตเทศบาล
 -อตัราป่วยและอตัรา
การเสียชีวิตด้วย
โรคติดต่อ ในเขต
เทศบาลลดลง

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานป้องกนั
 และควบคุม
โรคติดต่อ

(สปสช.)

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

ยทุธฯที ่1 - 6



ยทุธฯที ่1 - 7
    1.1 แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

10 ควบคุมและป้องกนัโรค
พิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล

เพือ่ควบคุมและป้องกนัโรค
พิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล

 - สุนัขในเขตเทศบาลได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพิษ
สุนัขบ้า จ านวน 8,000 ตัว
 - สุนัขในเขตเทศบาลได้รับ
การคุมก าเนิด เพือ่ควบคุม
จ านวนประชากร

     220,000      220,000      220,000      220,000 จ านวนสุนัขทีไ่ด้รับ
การฉดีวัคซีนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่พบการระบาดของ
โรคพษิสุนัขบ้าในเขต
เทศบาล

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
งานสัตวแพทย์

11 TO BE NUMBER ONE 
ในโรงเรียน

 -สร้างแกนน านักเรียนทีม่ี
ความรู้ความเข้าใจถึงโทษและ
พิษภยัของยาเสพติด
 -ส่งเสริมใหโ้รงเรียนในสังกดั
เทศบาลมกีารจัดต้ังชมรม TO
 BE NUMBER ONE  และมี
กจิกรรมอย่างต่อเนื่อง

 - แกนน านักเรียน TO BE 
NUMBER ONE ของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาล 
จ านวน 80 คน
 - มชีมรม TO BE NUMBER
 ONE ในโรงเรียนสังกดั
เทศบาลแหง่ละ 1 ชมรม

       20,000        20,000  - แกนน านักเรียนที่
ผ่านการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจถึง
โทษและพิษภยัของ
สารเสพติดใหโ้ทษ
 - โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลมชีมรม TO
 BE NUMBER ONE

นักเรียน/ผู้น านักเรียน
โรงเรียนสังกดัเทศบาล
นครนครสวรรค์ มี
ความตระหนักและไม่
ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานป้องกนั
 และควบคุม
โรคติดต่อ

(สปสช.) (สปสช.)

ยทุธฯที ่1 - 7



ยทุธฯที ่1 - 8
    1.1 แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

12 มหกรรมอาหารและของ
ดีเมอืงปากน ้าโพ

1.เพือ่สนับสนุนการท่องเทีย่ว
ของจังหวัดนครสวรรค์
2. เพือ่เป็นการเพิม่รายได้
ใหก้บัผู้ประกอบ การในท้องถิ่น
3.เพือ่เป็นการประชาสัมพันธ์
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
ของจังหวัดนครสวรรค์

ร้านอาหารจ้านวน 70 ร้าน 
เป็นทีรู้่จักในเร่ืองของ
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
และได้รับความนิยมจาก
ประชาชนผู้บริโภค

10,000       10,000       10,000       10,000       ประชาชนมสีถานที่
จ้าหน่าย (ร้านค้า) 
และได้รับการสุ่ม
ตรวจมาตรฐาน
สุขาภบิาลอาหารไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20

1.รายได้ของผู้ประกอบ
 การจ้าหน่ายอาหาร
ในท้องถิ่นเพิม่มากขึ น
2.จังหวัดนครสวรรค์
เป็นทีรู้่จักของนักท่อง 
เทีย่วและผู้บริโภคทั ง
ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติในเร่ือง
ของอาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม
 ส่ิงแวดล้อม

13 พัฒนาตลาดสดน่าซื อใน
เขตเทศบาล

1.สร้างความรู้ความเข้าใจ
ใหแ้กผู้่ประกอบ การค้าเร่ือง
การพัฒนาตลาดสด
2. เพือ่สร้างการมส่ีวนร่วม
ของผู้ประกอบการค้าในการ
พัฒนาตลาดสด
3. เพือ่พัฒนาและยกระดับ
ตลาดสดใหไ้ด้มาตรฐาน

เพือ่พัฒนาตลาดสดในเขต
เทศบาลใหไ้ด้รับการตรวจ
ประเมนิผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสดน่าซื อ 
จ้านวน 3  แหง่  และ
ผู้ประกอบการได้รับความรู้ 
 อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง

20,000       20,000       20,000       20,000       ตลาดสดผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสด
น่าซื อทั ง 3 แหง่

ตลาดสดภายในเขต
เทศบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสดน่า
ซื อ  จ้านวน 3  แหง่ 
และผู้ประกอบการค้า
ได้รับการอบรมอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั ง

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม
 ส่ิงแวดล้อม

14 เฝ้าระวังคุณภาพ
สุขาภบิาลอาหารใน
สถานศึกษาในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่เป็นการตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพสุขาภบิาลอาหารให้
ได้มาตรฐานตรวจสุขาภบิาล
อาหารใหผ่้านตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ทุกโรงเรียนได้รับการตรวจ
เฝ้าระวังคุณภาพสุขาภบิาล
อาหารใหผ่้านตามเกณฑ์
มาตรฐาน

50,000       50,000       50,000       50,000       ทุกโรงเรียนได้รับ
การตรวจคัดกรอง
สุขาภบิาลอาหาร
จ้านวน 28  โรงเรียน

ทุกโรงเรียนได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
สุขาภบิาลอาหาร

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม
 ส่ิงแวดล้อม

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

ยทุธฯที ่1 - 8



ยทุธฯที ่1 - 9
    1.1 แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

15 เฝ้าระวังคุณภาพน ้าด่ืม
-น ้าใช้ในสถานศึกษาใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

1.เพือ่ศึกษาคุณภาพน ้าด่ืม น ้า
ใช้ในสถานศึกษา
2.เพือ่เป็นการเฝ้าระวัง
คุณภาพน ้าบริโภคใหไ้ด้
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

1. ตรวจคุณภาพน ้าโดยใช้
ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย จ้านวน 30 
โรงเรียน  
2. นักเรียนได้รับน ้าด่ืม
สะอาดปลอดภยั

       10,000        10,000        10,000        10,000 ทุกโรงโรงเรียน
ได้รับการตรวจคัด
กรองคุณภาพน ้าด่ืม
 น ้าใช้ 100 %

ทุกโรงเรียนได้รับการ
ตรวจคุณภาพน ้าด่ืมน ้า
ใช้ ใหผ่้านมาตรฐาน  
สามารถด่ืมได้อย่าง
ปลอดภยั

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม
 ส่ิงแวดล้อม

16 พัฒนาผู้ประกอบการ
ร้านแต่งผมเสริมสวย

เพือ่ใหผู้้ประกอบการแต่งผม
เสริมสวยมคีวามรู้ด้าน
สุขาภบิาลส่ิงแวดล้อมและ
เกณฑ์มาตรฐานในสถาน
บริการแต่งผมเสริมสวย   ให้
เจ้าของสถานบริการแต่งผม
เสริมสวยปรับปรุงและจัดการ
อนามยัส่ิงแวดล้อมในบริการ
ได้ถูกต้อง

ผู้ประกอบการร้านแต่งผม
เสริมสวย ผ่านการอบรม
อย่างน้อย  1 ครั ง / ปี  
จ้านวน  150 คน

50,000       50,000       50,000       50,000       ผู้ประกอบการร้าน
แต่งผมเสริมสวย 
ผ่านการอบรมอย่าง
น้อย 80 %

ผู้ประกอบการแต่งผม
เสริมสวยมคีวามรู้ด้าน
สุขาภบิาลส่ิงแวดล้อม 
 และเกณฑ์มาตรฐาน
ในสถานบริการแต่งผม
เสริมสวย

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม
 ส่ิงแวดล้อม

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

ยทุธฯที ่1 - 9



ยทุธฯที ่1 - 10
    1.1 แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

17 ตรวจสอบเฝ้าระวังการ
ใช้น ้ามนัทอดอาหาร

เพือ่ตรวจสอบและเฝ้าระวัง
การใช้น ้ามนัทอดอาหารซ ้า
ของผู้จ้าหน่ายอาหารตาม
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่ตลาดใน
เขตเทศบาล และโรงเรียน
สังกดัเทศบาล 
เพือ่คุ้มครองผู้บริโภคใหไ้ด้
บริโภคอาหารทีส่ะอาด มี
ความปลอดภยั 
เพือ่กระตุ้นใหผู้้จ้าหน่าย
อาหารเกดิจิตส้านึกทีดี่ในการ
จ้าหน่ายอาหารทีส่ะอาด
ปลอดภยั มคีวามรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค

ผู้จ้าหน่ายอาหารเฉพาะราย
ทีม่กีารทอดอาหาร ได้รับ
การสุ่มเกบ็ตัวอย่างน ้ามนั
ทอดอาหารเพือ่ตรวจหา
ปริมาณสารโพลาร์ โดยใช้
ชุดทดสอบเบื องต้น อย่าง
น้อย 2 ครั ง/ราย

       50,000        50,000        50,000        50,000 ตัวอย่างน ้ามนัทอด
อาหารทีไ่ด้รับการ
ตรวจวิเคราะหห์า
ปริมาณสารโพลาร์ 
ผ่านเกณฑ์ก้าหนด
ร้อยละ 70

ผู้จ้าหน่ายอาหารมี
จิตส้านึกทีดี่และมี
ความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคในการ
ประกอบปรุง จ้าหน่าย
อาหารทีป่ลอดภยั

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม
 ส่ิงแวดล้อม

18 เฝ้าระวังคุณภาพ
ผู้ประกอบการจ้าหน่าย
อาหารในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพือ่ใหผู้้ประกอบการจ้าหน่าย
อาหารในเขตเทศบาลมกีาร
ปฏบิัติทีถู่กต้องตาม
หลักเกณฑ์สุขาภบิาลอาหาร
เพือ่ใหผู้้บริโภคอาหารในเขต
เทศบาลมคีวามปลอดภยั ลด
ภาวะการเกดิโรคทีเ่กดิจาก
อาหารและน ้า

ผู้ประกอบการจ้าหน่าย
อาหาร จ้านวน 250 คน

200,000     200,000     200,000     200,000     ผู้ประกอบการ
จ้าหน่ายอาหารมี
ความรู้ด้าน
สุขาภบิาลอาหาร
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
70

ผู้ประกอบการ
จ้าหน่ายอาหารทีเ่ข้า
รับการอบรมมกีาร
ปฏบิัติทีถู่กต้องตาม
หลักเกณฑ์สุขาภบิาล
อาหาร

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม
 ส่ิงแวดล้อม

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

ยทุธฯที ่1 - 10



ยทุธฯที ่1 - 11
    1.1 แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

19 รณรงค์ ลด ละ เลิก การ
ใช้โฟมบรรจุอาหาร

เพือ่ใหม้กีารลดการใช้
ภาชนะโฟมในร้านอาหาร

ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกบัโทษและอนัตราย
ของการใช้โฟมบรรจุอาหาร

30,000       30,000       30,000       30,000       จ้านวนประชาชนที่
ได้รับความรู้เกี่ยวกบั
โทษของการใช้โฟม
บรรจุอาหาร

ประชาชนทีไ่ด้รับ
ความรู้เกี่ยวกบัโทษ
ของการใช้โฟมบรรจุ
อาหาร

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม
 ส่ิงแวดล้อม

20 อบรมด้านความรู้ ด้าน
ความปลอดภยัในสถาน
ประกอบการ

เพือ่ใหพ้นักงาน/เจ้าของ 
สถานประกอบการมคีวามรู้
ด้านอาชีวอนามยั และข้อ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัสถาน
ประกอบการ

พนักงาน/เจ้าของสถาน
ประกอบการ เข้ารับการ
อบรม จ้านวน 50 คน

20,000       20,000       20,000       20,000       จ้านวนพนักงาน/
เจ้าของ สถาน
ประกอบการมคีวามรู้
ด้านอาชีวอนามยั
และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกบัสถาน
ประกอบการ อย่าง
น้อยร้อยละ 80

พนักงาน/ เจ้าของ
สถานทีป่ระกอบการ มี
ความรู้ด้านอาชีวอนา
มยัและปฏบิัติได้ถูกต้อง
 ตามข้อกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม
 ส่ิงแวดล้อม

21 อาสาสมคัรพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อม

เพือ่สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใหก้บั
เยาวชนในเขตเทศบาลฯ

นักเรียนโรงเรียนในสังกดั
เทศบาล มคีวามรู้และความ
ตระหนักในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

50,000       50,000       นักเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมนิความรู้
และทัศนคติ ร้อยละ
 70

นักเรียนโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงาน
ส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

สปสช สปสช

ยทุธฯที ่1 - 11



ยทุธฯที ่1 - 12
    1.1 แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

22 น้ าหมกัจุลินทรีย์ชีวภาพ 1.เพือ่น าน้ าหมกัชีวภาพมาใช้
ดับกล่ินรถขยะหลังปฏบิัติงาน
2.เพือ่น าน้ าหมกัชีวภาพ
น าไปใช้ล้างตลาดทีอ่ยู่ในเขต
เทศบาลฯ
3.เพือ่เป็นการลดปริมาณมลู
ฝอยจากเศษผักและผลไมใ้น
การฝังกลบ
4.เพือ่เรียนรู้และศึกษาน้ า
หมกัชีวภาพ
5.เพือ่ใหค้วามรู้กบัประชาชน
ทีส่นใจการท าน้ าหมกั

1.ปริมาณขยะทีอ่ยู่ในเขต
เทศบาลฯลดลง
2.งานบริการรักษาความ
สะอาดมนี้ าหมกัชีวภาพเพือ่
ใช้ในการปฏบิัติงาน เช่น
ล้างตลาด ดับกล่ินรถขยะ 
ดับกล่ินน้ าชะขยะบริเวณ
ข้างถังขยะ
3.ประชาชนทีม่คีวามสนใจ
สามารถน ากลับไปใช้ใน
ครัวเรือนได้

50,000       50,000       50,000       50,000       สามารถใหค้วามรู้
กบัผู้ทีส่นใจท าน้ า
หมกัชีวภาพได้ ร้อย
ละ 80

1.ปริมาณขยะทีอ่ยู่ใน
เขตเทศบาลฯลดลงใน
การฝังกลบ
2.งานบริการรักษา
ความสะอาดมนี้ าหมกั
ชีวภาพเพือ่ใช้ในการ
ปฏบิัติงาน เช่นล้าง
ตลาด ดับกล่ินรถขยะ 
ดับกล่ินน้ าชะขยะ
บริเวณข้างถังขยะ
3.ประชาชนทีม่คีวาม
สนใจมคีวามรู้และ
สามารถน ากลับไปใช้
ในครัวเรือนได้

ส านักการ
สาธารณสุข 
งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

ยทุธฯที ่1 - 12



ยทุธฯที ่1 - 13
    1.1 แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

23 ปุย๋หมกัอนิทรีย์ 1.เพือ่เป็นการลดปริมาณมลู
ฝอยในการฝังกลบ
2.เพือ่น าปุย๋ทีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์
3.สามารถใช้ค าแนะน ากบั
ประชาชนทีส่นใจ

1.สามารถน าปุย๋อนิทรีย์ทีไ่ด้
ไปใช้ประโยชน์ภายในเขต
เทศบาล เช่นใส่ต้นไม ้
ปรับปรุงคุณภาพดิน
2.สามารถลดปริมาณมลูฝอย
ในการฝังกลบ
3.ประชาชนทีม่คีวามสนใจมี
ความรู้และสามารถน า
กลับไปใช้ในครัวเรือน

50,000       50,000       50,000       50,000       สามารถใหค้วามรู้
กบัผู้ทีส่นใจท าปุย๋
หมกัอนิทรีย์ ร้อยละ
80

1.สามารถน าปุย๋
อนิทรีย์ทีไ่ด้ไปใช้
ประโยชน์ภายในเขต
เทศบาล เช่นใส่ต้นไม ้
ปรับปรุงคุณภาพดิน
2.สามารถลดปริมาณ
มลูฝอยในการฝังกลบ
3.ประชาชนทีม่คีวาม
สนใจมคีวามรู้และ
สามารถน ากลับไปใช้
ในครัวเรือน

ส านักการ
สาธารณสุข 
งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

รวมงบประมาณ 2,924,150  2,874,150  2,904,150  2,854,150  
รวมจ านวนโครงการ 23            22            22            21            

ยทุธฯที ่1 - 13



ยทุธฯที ่1 - 14

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์ ที ่3 พัฒนาการศึกษาและสง่เสริมคุณภาพชวีิต
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม
    1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม วัยเรียน     
วัยใสพัฒนาทักษะชีวิต

เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ปลูกฝังจิตส านึก ทัศนคติ
ค่านิยมในเร่ืองเพศในทางที่
เหมาะสม สร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ใหก้บัเยาวชน ในวัย
เรียน วัยใส

นักเรียน ระดับประถม และ
มธัยมศึกษา ในสังกดั
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
 จ านวน 2,100 คน

     170,000      170,000      170,000      170,000 จ านวนนักเรียน 
2,100 คน

นักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาในสังกดั
เทศบาลได้รับความรู้ 
สามารถปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ทัศนคติ 
ค่านิยมเพือ่งเพศได้
อย่างเหมาะสม  ร้อยละ
 80

ส านักการศึกษา

2 อบรมทักษะชีวิตเพือ่
ป้องกนัการใช้สารเสพติด

เพือ่พัฒนาและฝึกฝนให้
นักเรียนได้มทีักษะชีวิตที่
ถูกต้องและน าทักษะชีวิตไปใช้
ในการป้องกนัยาเสพติด และ
สนับสนุนการป้องกนัยาเสพ
ติดตามนโยบายของรัฐบาล

จัดอบรมและศึกษาดูงาน
ด้านยาเสพติดปีละ 1 คร้ัง 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
200 คน

     100,000      100,000      100,000      100,000 1.จ านวนคร้ังที่
อบรมปีละ 1 คร้ัง
2.จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 200 คน

นักเรียนมทีักษะในการ
ด าเนินชีวิตทีถู่กต้อง
สามารถน าทักษะชีวิต
ไปใช้ในการป้องกนัยา
เสพติดและด าเนินชีวิต
ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข

ส านักการศึกษา

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

ยทุธฯที ่1 - 14



ยทุธฯที ่1 - 15
    1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

3 การสร้างเสริมภมูคุ้ิมกนั
ยาเสพติดในสถานศึกษา

เพือ่ฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ของนักเรียนไมใ่หยุ้่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด

จัดอบรมเกี่ยวกบัยาเสพติด 
ปีละ 1 คร้ัง จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม จ านวน 100 คน

     100,000      100,000      100,000      100,000 1.จ านวนคร้ังที่
อบรมปีละ  1 คร้ัง
2.จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 100 คน

นักเรียนมคีวามรู้และ
ป้องกนัตนเองจากยา
เสพติด ไมยุ่่งเกี่ยวกบั
อบายมขุ สามารถ
ปฏบิัติหน้าทีเ่ป็นแกน
น านักเรียนช่วยเหลือครู
 สอดส่องดูแลนักเรียน
ทีม่พีฤติกรรมเส่ียง

ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ 370,000     370,000     370,000     370,000     
รวมจ านวนโครงการ 3              3              3              3              

ยทุธฯที ่1 - 15



ยทุธฯที ่1 - 16

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์ ที ่3 พัฒนาการศึกษาและสง่เสริมคุณภาพชวีิต
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม
    1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงค์และใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัไอโอดีนในเด็ก
ปฐมวัย

เพือ่ใหค้วามรู้แกพ่นักงานครู 
ครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่
โภชนาการ เกี่ยวกบั
ความส าคัญของไอโอดีนกบั
เด็กปฐมวัย

จัดอบรม พนักงานครู  ครู
ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่
โภชนาการของสถานศึกษา
สังกดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์ทุกแหง่ จ านวน 
60 คน

       60,000        65,000        65,000        65,000 จ านวนพนักงานครู 
ครูผู้ดูแลเด็ก และ
เจ้าหน้าที่
โภชนาการทีเ่ข้ารับ
การอบรม

พนักงานครู  ครูผู้ดูแล
เด็ก เจ้าหน้าที่
โภชนาการของ
สถานศึกษาสังกดัฯ มี
ความรู้เกี่ยวกบัการ
ส่งเสริมไอโอดีนในเด็ก
ปฐมวัย

ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ 60,000       65,000       65,000       65,000       
รวมจ านวนโครงการ 1              1              1              1              

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

ยทุธฯที ่1 - 16



ยทุธฯที ่1 - 17

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์ ที ่3 พัฒนาการศึกษาและสง่เสริมคุณภาพชวีิต
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม
    1.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมรณรงค์ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนเขตเทศบาลนคร 
นครสวรรค์ และศึกษาดู
งาน

1.เพือ่สนองนโยบายรัฐบาลใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 
2.เพือ่สร้างแนวทางการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน
ใหม้คีวามเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
3.เพือ่เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจด้านยาเสพติดใหก้บัเด็ก 
เยาวชนและกลุ่มเส่ียงในชุมชน
และสร้างภมูคุ้ิมกนัไมใ่ห้
เกี่ยวข้องกบัยาเสพติด

คณะกรรมการชุมชน เด็ก 
เยาวชน และประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน 1,500 คน

   200,000    200,000    200,000    200,000 จ านวนคนทีเ่ข้า
อบรม

1.ท าใหก้ารป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดตามนโยบายรัฐบาล
บรรลุผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
2.เกดิกลุ่มเครือข่ายเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน และมคีวาม
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของบทบาทหน้าทีด้่าน
การแกไ้ขปัญหายาเสพติด

กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยทุธฯที ่1 - 17



ยทุธฯที ่1 - 18
    1.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

4.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดของชุมชนในด้านการด าเนิน
กจิกรรมและศึกษาดูงาน 
5.เพือ่บูรณาการความร่วมมอื
กบัทุกภาคส่วนในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด

3.เด็ก เยาวชนและกลุ่ม
เส่ียงในชุมชนมคีวามรู้
ความเข้าใจถึงอนัตราย
ของยาเสพติดและมี
ภมูคุ้ิมกนัไมเ่ข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด 
ด าเนินการได้อย่างเป็น
ระบบและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืในการ
แกไ้ขปัญหาจากทุกภาค
ส่วน 
4.กจิกรรมเฝ้าระวังและ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดของชุมชน
ได้รับการตอบสนอง
5.การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด

รวมงบประมาณ 200,000   200,000   200,000   200,000   
รวมจ านวนโครงการ 1            1            1            1            

ยทุธฯที ่1 - 18



ยุทธฯที่ 1 - 19

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
1. ยทุธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จดัท ำแผนแม่บทในกำร
พัฒนำเมืองจกัรยำน 
ระยะที่  2

เพื่อรองรับสนับสนุน
ส่งเสริมกำรพัฒนำเมือง
จกัรยำน

กำรออกแบบโครงขำ่ย
จกัรยำนและส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก ป้ำยและสัญลักษณ์ใน
กำรใช้จกัรยำนขัน้รำยละเอียด

1,000,000     1,000,000     1,000,000     จ ำนวนผู้ใช้
จกัรยำน

มีโครงขำ่ยจกัรยำนที่
จอดและส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวก ป้ำยและ
สัญลักษณ์ในกำรใช้
จกัรยำนขัน้รำยละเอียด

ส ำนักกำรช่ำง

2 รณรงค์ประชำสัมพันธ์กำร
เสียค่ำธรรมเนียม กำร
บ ำบัดน้ ำเสียภำยในเขต 
เทศบำลนครนครสวรรค์

เพื่อประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนในเขตพื้นที่
บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียทรำบ
และเต็มใจในกำรเสีย
ค่ำธรรมเนียมกำรบ ำบัดน้ ำ
เสีย

จดักจิกรรมจดัประชุม สัมมนำ
ดูงำน ท ำเอกสำรเผยแพร่ เพื่อ
รณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนรับรู้และเต็มใจใน
กำรเสียค่ำธรรมเนียมและ
บ ำบัดน้ ำเสีย

       100,000        100,000        100,000        100,000 จ ำนวน
ประชำชนที่รับรู้
ขำ่วสำรกำรเสีย
ค่ำบ ำบัดน้ ำเสีย

ประชำชนรับรู้และเต็ม
ใจที่จะเสีย
ค่ำธรรมเนียมกำร
บ ำบัดน้ ำเสีย/เทศบำล
มีรำยได้เพิ่มขึน้

ส ำนักกำรช่ำง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยุทธฯที่ 1 - 19



ยุทธฯที่ 1 - 20
    1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

3 จดัท ำโปรแกรมบริหำร
จดักำร กำรจดัเกบ็ค่ำ
บ ำบัดน้ ำเสียร่วมกบักำร
จดัเกบ็ค่ำน้ ำประปำ

เพื่อจดัเกบ็ค่ำธรรมเนียม
กำรบ ำบัดน้ ำเสียตำมเทศ
บัญญัติว่ำด้วยกำรจดัเกบ็
ค่ำธรรมเนียมบ ำบัดน้ ำเสีย 
ปี 2553

โปรแกรมจดัเกบ็
ค่ำธรรมเนียมบ ำบัดน้ ำเสียที่
ครอบคลุมพื้นที่ให้บริกำร
ประชำชน รำยละเอียดตำม
ขอบเขตและขอ้ก ำหนดงำน
ของเทศบำล

     1,500,000      1,500,000      1,500,000 จ ำนวน
ประชำชนที่ช ำระ
ค่ำธรรม
เนียมบ ำบัด
น้ ำเสีย

เทศบำลนคร
นครสวรรค์มีรำยได้
จำกกำรจดัเกบ็
ค่ำธรรมเนียมบ ำบัดน้ ำ
เสียเพิ่มขึน้

ส ำนักกำรช่ำง

4 บริหำรจดักำรและกำร
ก ำจดัขยะมูลฝอยชุมชน
ลงทุน โดยเอกชน 
เทศบำลนครนครสวรรค์

เพื่อให้เอกชนเขำ้มำร่วม
ลงทุนบริหำรจดักำรขยะมูล
ฝอยชุมชนและขยะบ่อฝัง
กลบของเทศบำลนคร
นครสวรรค์ และ อปท. 
พื้นที่ใกล้เคียงโดยใช้
เทคโนโลยแีปลงขยะมูล
ฝอยชุมชนเป็นเชื้อเพลิง
พลังงำน RDF

ระบบที่น ำขยะมูลฝอยชุมชน
และขยะบ่อฝังกลบมำผ่ำน
กำรยอ่ยเพื่อลดขนำดกำรคัด
แยกและปรับปรุงคุณภำพให้
เป็นเชื้อเพลิงพลังงำน RDF 
รำยละเอียดตำมขอ้ก ำหนด
ของเทศบำล

  275,000,000   275,000,000    18,250,000    18,250,000 ปริมำณขยะมูล
ฝอยชุมชนและ
ขยะในบ่อฝังกลบ
ในพื้นที่ฝังกลบ
ลดน้อยลง

เพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจดักำรขยะมูล
ฝอยชุมชน ที่ทันสมัย
และถกูหลักสุขำภิบำล
สำมำรถน ำขยะมูลฝอย
ชุมชนและขยะบ่อฝัง
กลบมำแปลงเป็น
เชื้อเพลิงพลังงำน RDF
 รองรับกำร
เจริญเติบโตของชุมชน
เมืองในอนำคตได้

ส ำนักกำรช่ำง
เอกชนลงทุน เอกชนลงทุน ค่าก าจัดขยะ

มูลฝอยรายปี
ค่าก าจัดขยะ
มูลฝอยรายปี

ยุทธฯที่ 1 - 20



ยุทธฯที่ 1 - 21
    1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

5 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกมุำรี (อพ.สธ.)

1. เพื่อสนองพระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกมุำรี
2. เพื่อด ำเนินกำรสนับสนุน
งำนในกจิกรรมต่ำง ๆ ตำม
โครงกำร อพ.สธ.
3. เพื่อจดัท ำฐำนขอ้มูล
ทรัพยำกรท้องถิน่ทั้ง
ทรัพยำกรกำยภำพ, 
ทรัพยำกรชีวภำพ และ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำ
4. เพื่อติดต้ัง "ศูนยอ์นุรักษ์
และพัฒนำทรัพยำกร
ท้องถิน่"

 - ปกปักษ์พันธุกรรมพืช
 - ส ำรวจเกบ็รวบรวม
พันธุกรรมพืช
 - ศูนยข์อ้มูลพันธุกรรมพืช
 - สร้ำงจติส ำนึกในกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 - สนับสนุนกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

       200,000        200,000        200,000        200,000 จ ำนวนพันธุไ์ม้
เพิ่มขึน้

มีฐำนขอ้มูลทรัพยำกร
ท้องถิน่ทั้งทรัพยำกร
กำยภำพ ทรัพยำกร
ชีวภำพและทรัพยำกร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำ

ส ำนักกำรช่ำง
ส ำนักกำรศึกษำ
กองวิชำกำรฯ
ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

6 อุทยำนสวรรค์อุทยำน
แห่งกำรเรียนรู้ควำม
หลำกหลำยชีวภำพ

เพื่อจดัท ำฐำนขอ้มูลควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ

ส ำรวจควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ พืช /สัตว์พื้นถิน่

       500,000        100,000        100,000        100,000 จ ำนวน
ฐำนขอ้มูลควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพ

เกดิกำรอนุรักษ์ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ

ส ำนักกำรช่ำง
กองวิชำกำรฯ
ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

ยุทธฯที่ 1 - 21



ยุทธฯที่ 1 - 22
    1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

7 มรดกนครสวรรค์เมือง
แห่งกำรเรียนรู้ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ

เพื่อจดัท ำขอ้มูลควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ

ส ำรวจควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ พืช/สัตว์พื้นถิน่

600,000       300,000       300,000       300,000       จ ำนวนฐำน
ขอ้มูลควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพ

เกดิกำรอนุรักษ์ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ

ส ำนักกำรช่ำง
กองวิชำกำรฯ
ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

8 ศึกษำแนวทำงกำรลดค่ำ
พลังงำนในกำรเดินระบบ
ปรับปรุงคุณภำพน้ ำ 
เทศบำลนครนครสวรรค์ 

เพื่อศึกษำแนวทำงกำรลด
ค่ำพลังงำนในกำรเดิน
ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ 
เทศบำลนครนครสวรรค์ 

จำ้งที่ปรึกษำ เพื่อศึกษำ วิจยั 
ประเมินผลหรือพัฒนำแนว
ทำงกำรลดค่ำพลังงำนในกำร
เดินระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ 
เทศบำลนครนครสวรรค์ 

1,000,000     1,000,000     1,000,000     จ ำนวนค่ำ
พลังงำนที่ใช้เดิน
ระบบปรับปรุง
คุณภำพน้ ำมี
จ ำนวนลดลง

กำรใช้พลังงำนในโรง
ปรับปรุงคุณภำพน้ ำ 
ลดลงและมี
ประสิทธิภำพ

ส ำนักกำรช่ำง
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล

9 ต้นแบบปำกน้ ำโพเมือง
คำร์บอนต่ ำ

เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และ
เป็นส่ือประชำสัมพันธ์ให้
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบั
เมืองคำร์บอนต่ ำ

แผ่น VDO ปำกน้ ำโพเมือง
คำร์บอนต่ ำ 500 แผ่น แผ่น
พับประชำสัมพันธ์ 5,000 แผ่น
 อบรมคณะท ำงำน 40 คน

300,000       200,000       200,000       200,000       จ ำนวนแผ่น  
VDO ประชำ
สัมพันธ์

ประชำชน มีควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจตระหนักใน
กำรสร้ำงและลด
คำร์บอน

ส ำนักกำรช่ำง
กองวิชำกำรฯ

10 ส่งเสริมและพัฒนำ
เส้นทำงจกัรยำน

เพื่อจดัสร้ำงช่องทำงขี่
จกัรยำนให้เป็นสถำนที่เล่น
และออกก ำลังกำย ส่งเสริม
ให้มีวิถชีีวิตอยำ่งพอเพียง
และประหยดั

จดัสร้ำงช่องทำงขีจ่กัรยำน 
1 เส้นทำง

10,000,000   10,000,000 10,000,000 จ ำนวนช่องทำงขี่
จกัรยำน

ประชำชนมีพื้นที่
ช่องทำงจกัรยำนที่ได้
มำตรฐำนและได้ออก
ก ำลังกำยโดยกำรขบัขี่
จกัรยำนมำกขึน้

ส ำนักกำรช่ำง
กองวิชำกำรฯ

ยุทธฯที่ 1 - 22



ยุทธฯที่ 1 - 23
    1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

11 น ำร่องกำรพัฒนำพื้นที่สี
เขยีวในเมือง/ชุมชน เพื่อ
มุ่งสู่เมืองสีเขยีว

เพื่อเร่งกำรพัฒนำพื้นที่สี
เขยีวในระดับพื้นที่อยำ่งมี
ส่วนร่วม

ส ำรวจรวบรวมขอ้มูลพื้นที่สี
เขยีวและต้นไม้ที่มีคุณค่ำใน
พื้นที่ รวมทั้งส ำรวจควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพใน
เมือง

500,000       500,000       500,000       จ ำนวนพื้นที่สี
เขยีวในเขตเมือง

กอ่ให้เกดิกระบวนกำร
มีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย
กำรจดักำรพื้นที่สีเขยีว
ในเมืองแบบบูรณำกำร
 มุ่งสู่กำรเป็นเมืองสี
เขยีวอยำ่งยัง่ยนื

ส ำนักกำรช่ำง
กองวิชำกำรฯ

12 จำ้งที่ปรึกษำศึกษำจดัท ำ
ขอ้ก ำหนด (TOR) 
โครงกำรบริหำรจดักำร
และกำรก ำจดัขยะมูลฝอย
ชุมชนลงทุน โดยเอกชน
ของเทศบำลนคร
นครสวรรค์

เพื่อได้ขอ้ก ำหนดงำน 
(TOR) ที่เหมำะสมส ำหรับ 
คัดเลือกเอกชนที่จะมำ
ลงทุนบริหำรจดักำรและ
กำรก ำจดัขยะมูลฝอยของ
เทศบำลนครนครสวรรค์

ร่ำงขอ้ก ำหนดงำน (TOR) 
โครงกำรบริหำรจดักำรและ
กำรก ำจดัขยะมูลฝอยชุมชน
ลงทุน โดยเอกชน ของ
เทศบำลนครนครสวรรค์ 
รำยละเอียดตำมขอ้ก ำหนด
งำนกำรจดัจำ้งที่ปรึกษำของ
เทศบำล

       500,000 ขอ้ก ำหนดของงำน ขอ้ก ำหนด (TOR) เพื่อ
รอง รับกำรด ำเนิน
โครงกำรบริหำรจดักำร
และกำรก ำจดัขยะมูล
ฝอยชุมชนลงทุน โดย
เอกชนของเทศบำล
นครนครสวรรค์ โดย
แกไ้ขปัญหำขยะมูล
ฝอยชุมชนอยำ่งยัง่ยนื

ส ำนักกำรช่ำง

รวมงบประมาณ 277,200,000  289,900,000  33,150,000   33,150,000   
รวมจ านวนโครงการ 7                 11               11               11               

ยุทธฯที่ 1 - 23



ยุทธฯที่ 1 - 24

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
1. ยทุธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    1.6 แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงระบบฆ่าเชื้อโรค
ในโรงปรับปรุงคุณภาพน้า้
ให้เป็นระบบจา่ยแกส๊
คลอรีน

เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อน
ในน้า้เสียที่ผ่านการบ้าบัดที่
มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า
ระบบเติมสารคลอรีนเดิม

ติดต้ังเคร่ืองจา่ยคลอรีนแกส๊
ครบชุดพร้อมอุปกรณ์นิรภัย 
จ้านวน 2 ชุด ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

3,500,000     3,500,000     3,500,000     จ้านวนเคร่ือง
คลอรีนแกส๊

มีระบบฆ่าเชื้อภายใน
โรงปรับปรุงคุณภาพ
น้า้อยา่งมีประสิทธิภาพ
ไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ส้านักการช่าง
ส่วนช่าง
สุขาภิบาล

รวมงบประมาณ -              3,500,000     3,500,000     3,500,000     
รวมจ านวนโครงการ -              1                 1                 1                 

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธท์ี่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

ยุทธฯที่ 1 - 24



ยุทธฯที่ 1 - 25

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
1. ยทุธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    1.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปั่นวัดใจมังกรปากน า้โพ
ครั งที่ 3

จดักจิกรรมปั่นจกัรยานเพื่อ
ความสามัคคี และเพื่อการ
ออกก้าลังกาย

จ้านวน 3,000 คน        500,000        500,000        500,000        500,000 จ้านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

เกดิความรักความ
สามัคคีในกลุ่ม
ประชาชนผู้รักการปั่น
จกัรยาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

2 จดักจิกรรมส่งเสริมการใช้
จกัรยาน

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
ใช้จกัรยาน

จดักจิกรรมปั่นจกัรยาน Car 
free day ปีละ 1 ครั ง
จดักจิกรรมปั่นจกัรยาน 12 
ครั ง

       300,000        300,000        300,000        300,000 จ้านวนผู้ใช้
จกัรยานใน
ชีวิตประจ้าวัน

ประชาชนหันมาใช้
จกัรยานเพิ่มมากขึ น

กองวิชาการ
และแผนงาน

รวมงบประมาณ 800,000       800,000       800,000       800,000       
รวมจ านวนโครงการ 2                 2                 2                 2                 

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธท์ี่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

ยุทธฯที่ 1 - 25



ยุทธฯที่ 2 - 1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหาร
เสริมที่ถกูสุขลักษณะ  มี
การพัฒนาด้านร่างกายและ
มีน า้หนักตามเกณฑ์

1.ศพด.ในสังกดัเทศบาล  12 
แห่ง

     1,233,080      1,233,080      1,233,080      1,233,080 จ้านวนนักเรียน
ที่รับการ
สนับสนุน

นักเรียนมีสุขภาพดีมี
น า้หนักตามเกณฑ์

ส้านักการศึกษา

2.โรงเรียนสังกดัเทศบาล 8 
แห่ง

   10,250,330    10,250,330    10,250,330    10,250,330

3.โรงเรียนสังกดัสพฐ. 2 แห่ง      8,045,550      8,045,550      8,045,550      8,045,550
2 สนับสนุนอาหารกลางวัน 1.ศพด.ในสังกดัเทศบาล  12 

แห่ง
     3,153,150      3,153,150      3,153,150      3,153,150 ส้านักการศึกษา

2.โรงเรียนสังกดัเทศบาล 8 
แห่ง

   21,397,200    21,397,200    21,397,200    21,397,200

เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหาร
ที่ถกูสุขลักษณะ  มีการ
พัฒนาด้านร่างกายและมี
น า้หนักตามเกณฑ์

จ้านวนนักเรียน
ที่รับการ
สนับสนุน

นักเรียนมีสุขภาพดีมี
น า้หนักตามเกณฑ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยุทธฯที่ 2 - 1



ยุทธฯที่ 2 - 2
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

3 ส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาของท้องถิน่ 
(เงินอุดหนุนด้านการศึกษา)

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านบุคลากร
ส่งเสริมการศึกษาจดัหา
อุปกรณ์การศึกษาที่เพียงพอ
  และเอื อต่อการพัฒนา
การศึกษา และส่งเสริม
การศึกษาทุกระดับให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

1. ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

       160,000        160,000        160,000        160,000 จ้านวน
งบประมาณที่
ได้รับการจดัสรร

โรงเรียนในสังกดัได้รับ
การพัฒนาการจดั
การศึกษาได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส้านักการศึกษา

2. ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนระบบ ADSL และ 
ระบบ WIFI

       134,400        134,400        134,400        134,400

3. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

       800,000        800,000        800,000        800,000

4. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

       400,000        400,000        400,000        400,000

5. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการ
จดัการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ 
(SBMLD)

     5,500,000      5,500,000      5,500,000      5,500,000

6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่
จดัท้าแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น

       400,000        400,000        400,000        400,000

ยุทธฯที่ 2 - 2



ยุทธฯที่ 2 - 3
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

7. ค่าใช้จา่ยในการจดัท้าศูนย์
การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ 
สถานศึกษาในสังกดั อปท.

     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000

8. ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

     1,600,000      1,600,000      1,600,000      1,600,000

9. ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์
ป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา

       247,000        247,000        247,000        247,000

10. ค่าใช้จา่ยในการติดตาม
และประเมินผลการจดั
การศึกษาท้องถิน่

     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000

11.ค่าใช้จา่ยในการประชุม
คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการ

       200,000        200,000        200,000        200,000

12. ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริม
กจิกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.

         50,000          50,000          50,000          50,000

13. ค่าใช้จา่ยในกจิกรรมของ
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

         50,000          50,000          50,000          50,000

ยุทธฯที่ 2 - 3



ยุทธฯที่ 2 - 4
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

14. ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริม
การจดักระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"

       200,000        200,000        200,000        200,000

15. ค่าใช้จา่ยในการสร้าง
ภูมิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

       200,000        200,000        200,000        200,000

4 ส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาของท้องถิน่ 
(ปัจจยัพื นฐานส้าหรับ
นักเรียนยากจน)

เพื่อสนับสนุนการจดัหา
ปัจจยัพื นฐานที่จ้าเป็น และ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ส้าหรับนักเรียนยากจน

นักเรียนระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรียนในสังกดัเทศบาล 
จ้านวน 8 แห่ง
(เงินอุดหนุน)

     2,819,900      2,819,900      2,819,900      2,819,900 ร้อยละ40 ของ
จ้านวนนักเรียน
ระดับ
ประถมศึกษา
ร้อยละ30ของ
จ้านวนนักเรียน
ระดับมัธยมต้น

นักเรียนยากจนได้รับ
การสนับสนุนเพื่อ
จดัหาปัจจยัพื นฐานที่
จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต

ส้านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2 - 4



ยุทธฯที่ 2 - 5
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

5 สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
จดัการศึกษาตั งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั นพื นฐาน (เงินอุดหนุน)

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านการจดัหา
อุปกรณ์การศึกษาที่เพียงพอ
 และเอื อต่อการพัฒนา
การศึกษา และส่งเสริม
การศึกษาทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพ

1. ค่าจดัการเรียนการสอน 
(รายหัว)

   19,071,100    19,071,100    19,071,100    19,071,100 จ้านวนนักเรียน
ที่รับการ
สนับสนุน

นักเรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนาด้าน
สติปัญญาและร่างกาย
เหมาะสมตามวัย

ส้านักการศึกษา

2. ค่าหนังสือเรียน 4,350,200     4,350,200     4,350,200     4,350,200     
3. ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน 2,403,400     2,403,400     2,403,400     2,403,400     
4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 2,522,200     2,522,200     2,522,200     2,522,200     
5. ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

3,972,300     3,972,300     3,972,300     3,972,300     

6 เงินอุดหนุนเพื่อเป็น
ค่าใช้จา่ยในการจา้งพัฒนา
ระบบการบริหารจดั
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่เพื่อเขา้สู่ประเทศ
ไทย 4.0

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จดัการการศึกษาอเล็กทรอ
นิกส์ของโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลฯ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

จา้งพัฒนาระบบการบริหาร
จดัการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
โรงเรียนในสังกดัเทศบาล 8 
โรงเรียน และส้านักงาน
เทศบาลนครนครสวรรค์

4,050,000     4,050,000     4,050,000     4,050,000     ระบบการ
บริหารจดั
การศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์
ตามจ้านวนที่
ได้รับจดัสรร

โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลและส้านักงาน
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ มีระบบ
การจดัการศึกษาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทันสมัย
บริการได้รวดเร็ว

ส้านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2 - 5



ยุทธฯที่ 2 - 6
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

7 สนับสนุนการจดั
การศึกษาแกเ่ด็กด้อย
โอกาส (เงินอุดหนุน)

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านบุคลากร
ส่งเสริมการศึกษาและ
อุปกรณ์การศึกษาแกเ่ด็ก
ด้อยโอกาส

1. ค่าวัสดุการศึกษา          10,000          10,000          10,000          10,000 จ้านวน
งบประมาณที่
ได้รับการจดัสรร

เด็กด้อยโอกาสได้รับ
การพัฒนาด้าน
การศึกษา

ส้านักการศึกษา

2. ค่าพัฒนาครูอาสา           6,000           6,000           6,000           6,000
8 สนับสนุนการบริหาร

สนามกฬีา (เงินอุดหนุน)
เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านการกฬีา

1.ค่าตอบแทนรายเดือน        264,600        264,600        264,600        264,600 จ้านวน
งบประมาณที่
ได้รับการจดัสรร

ส้านักการศึกษา

2. ค่าสาธารณูปโภค        216,600        216,600        216,600        216,600
3. ค่าปรับปรุงบ้ารุงรักษา
สนามกฬีา

       950,000 950000 950000 950000

4. ค่าพัฒนาบุคลากร (ครู
อาสาพัฒนาการกฬีา)

         12,000          12,000          12,000          12,000

สนามกฬีากลาง
สามารถให้บริการด้าน
การแขง่ขนักฬีาและ
การออกก้าลังกาย
ให้แกป่ระชาชนและ
หน่วยงานอื่นๆ ได้มี
ประสิทธิภาพ

ยุทธฯที่ 2 - 6



ยุทธฯที่ 2 - 7
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

9 สนับสนุนศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก (เงินอุดหนุน)

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านการจดัหา
อุปกรณ์การศึกษาที่เพียงพอ
 และเอื อต่อการพัฒนา
การศึกษา และส่งเสริม
การศึกษาทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพ

1.ค่าจดัการเรียนการสอน 
(รายหัว)

       877,200        877,200        877,200        877,200 จ้านวน
งบประมาณที่
ได้รับการจดัสรร

โรงเรียนในสังกดัได้รับ
การพัฒนาการจดั
การศึกษาได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส้านักการศึกษา

2.ทุนการศึกษาส้าหรับครู
ผู้ดูแลเด็ก

       100,000        100,000        100,000        100,000

10 พัฒนาการจดัการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอนที่สร้าง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
ให้กบัผู้เรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ/ สัมมนา
วิชาการนอกสถานที่/ ศึกษาดู
งาน/ประกวดผลงานวิชาการ
ส้าหรับครู และนักเรียน 
จ้านวน 250 คน

       100,000        100,000        100,000        100,000 ครู และนักเรียน
 จ้านวน 250 คน

การศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

ส้านักการศึกษา

11 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา

เพื่อพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

โรงเรียนในสังกดัจ้านวน 8 
โรงเรียนประเมินคุณภาพ
ภายในอยา่งเป็นระบบ

         50,000          50,000          50,000          50,000 โรงเรียนใน
สังกดั 8 ร.ร. 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน

โรงเรียนในสังกดัจดั
การศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

ส้านักการศึกษา

12 พัฒนาสมรรถนะการวิจยั
ในชั นเรียนของพนักงานครู
 สังกดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพื่อให้ครูสามารถใช้การวิจยั
ในชั นเรียนแกไ้ขปัญหาการ
เรียนให้กบันักเรียนเป็น
รายบุคคล

อบรมเชิงปฏิบัติการ/ สัมมนา
วิชาการนอกสถานที่/ ศึกษาดู
งาน/ประกวดผลงานวิชาการ
ส้าหรับครู จ้านวน 275 คน

       100,000        100,000        100,000        100,000 ครู จ้านวน 275
 คน

โรงเรียนในสังกดัจดั
การศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

ส้านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2 - 7



ยุทธฯที่ 2 - 8
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

13 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ/สุขศึกษาและพล
ศึกษา

เพื่อพัฒนาทักษะการจดัการ
เรียนรู้

อบรมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดู
งาน/สัมมนาวิชาการนอก
สถานที่ครูผู้สอนศิลปะ/สุข
ศึกษาและพลศึกษา    จ้านวน
 80 คน

       100,000        100,000        100,000        100,000 ครูผู้สอน
ศิลปะ/สุขศึกษา
และพลศึกษา 
มีทักษะในการ
สอนและ
สามารถใช้ส่ือที่
ทันสมัยได้

ครูผู้สอนศิลปะ/สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
สามารถจดัการเรียน
การสอนได้อยา่งมี
คุณภาพ

ส้านักการศึกษา

14 ปฏิรูปการจดัการศึกษา
โรงเรียนสังกดัเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพื่อพัฒนาการจดัการศึกษา
ทั งระบบ

จดัอบรมเร่ืองปฏิรูปการจดั
การศึกษา ส้าหรับโรงเรียน
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์
 จ้านวน 8 โรงเรียน

       100,000        100,000        100,000        100,000 นักเรียนใน
สังกดัมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่
สูงขึ น

โรงเรียนในสังกดัจดั
การศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

ส้านักการศึกษา

15 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน

เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน 
รับทราบนโยบายและมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษา
ของท้องถิน่

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์
ที่เขา้เรียนในปีการศึกษาใหม่ 
จ้านวน 1,950 คน

       120,000        120,000        120,000        120,000 จ้านวน
ผู้เขา้ร่วม
ประชุม1,950 
คน

ผู้ปกครอง นักเรียน
รับทราบนโยบายการ
จดัการศึกษา พร้อมให้
ความร่วมมือในการ
พัฒนาการจดั
การศึกษาของท้องถิน่

ส้านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2 - 8



ยุทธฯที่ 2 - 9
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

16 อบรมทักษะวิชาการ
แสดงผลงานนิทรรศการ
การศึกษาระดับท้องถิน่
ระดับกลุ่มการศึกษาและ
ระดับประเทศ

เพื่อให้ครูและนักเรียนได้
แสดงผลงานทางวิชาการ
และคัดเลือกผลงานเขา้ร่วม
แขง่ขนัในระดับภาคเหนือ
และระดับประเทศ

จดัอบรมทักษะวิชาการและ
จดันิทรรศการแสดงผลงาน
ของครูและนักเรียน จ้านวน 
1,780 คน

       450,000        650,000        650,000        650,000 จ้านวนครูและ
นักเรียน 1,780
 คน

ครูและนักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในผลงาน
ตนเอง ได้ตัวแทนของ
เทศบาลเขา้ร่วมแขง่ขนั
ในระดับภาคและ
ประเทศ

ส้านักการศึกษา

17 จดัหาแบบฝึกหัด เพื่อจดัซื อแบบฝึกหัดให้
นักเรียนทุกระดับชั น

เพื่อจดัซื อแบบฝึกหัดให้
นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์
 ทั ง 8 โรงเรียน ทุกระดับชั น

     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000 จ้านวน
แบบฝึกหัดตาม
จ้านวนนักเรียน

นักเรียนมีความพร้อม
ด้านการเรียน และแบ่ง
เบาภาระผู้ปกครอง

ส้านักการศึกษา

18 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

เพื่อพัฒนาการจดัการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกบั
หลักสูตรแกนกลาง 2551

อบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกดั ทน.นว. จ้านวน 
120 คน

       120,000        120,000        120,000        120,000 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จ้านวน 120 คน

การจดัการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐาน
และมีหลักสูตร
สถานศึกษา

ส้านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2 - 9



ยุทธฯที่ 2 - 10
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

19 แขง่ขนัคนเกง่ในโรงเรียน
ท้องถิน่

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
ในสังกดั ทน.นว.มีความ
ต่ืนตัว ค้นคว้าหาความรู้
ทางด้านวิชาการอยูเ่สมอ 
จดัการศึกษาให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพพัฒนาสู่
ระดับสากล นักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ได้มีโอกาสแสดง 
ความสามารถระดับประเทศ
 สร้างชื่อเสียงให้กบัตนเอง 
สถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกดั ให้เป็นที่รู้จกัและ
ยอมรับของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งและประชาชน

1.ระดับเทศบาลด้าเนินการ
จดัการสอบแขง่ขนัคัดเลือก
นักเรียนเป็นตัวแทนเทศบาล 
ระดับชั น ป.4 จ้านวน 40 คน 
ระดับชั น ม.1 จ้านวน 40 คน 
 ระดับชั น ม.4 จ้านวน 15 คน
2.ระดับกลุ่มจงัหวัดการศึกษา
ท้องถิน่ที่ 18 ด้าเนินการส่ง 
นร.ตัวแทนในระดับเทศบาล 
ชั น ป.4 จ้านวน 5 คน  
ระดับชั น ม.1  จ้านวน 5 คน 
ระดับชั น ม.4  จ้านวน 5 คน 
เขา้สอบแขง่ขนั  และเป็น
เจา้ภาพจดัแขง่ขนัระดับกลุ่ม
จงัหวัดการศึกษาท้องถิน่ที่ 18
 ปีงบประมาณ 2561     

       450,000        250,000        250,000        250,000 นร.ตัวแทนทั ง 5
 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ระดับชั น
 ป.5 จ้านวน 5 
คน และ ม.2  
จ้านวน 5 คน  
ม.5  จ้านวน 5 
คน ท้าคะแนน
ได้ร้อยละ  80 
ขึ นไปในการ
แขง่ขนั
ระดับประเทศ

การจดัการศึกษาของ
โรงเรียนสังกดั ทน.นว.
 มีคุณภาพมีมาตรฐาน
และมีการพัฒนาศึกย
ภาพอยา่งต่อเนื่อง 
ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง
และประชาชน

ส้านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2 - 10



ยุทธฯที่ 2 - 11
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

20 3.ระดับประเทศฯ  ด้าเนินการ
ส่งนักเรียนตัวแทนเทศบาล
ระดับชั น ป.5 จ้านวน 5 คน 
ชั น ม.1  จ้านวน 5 คน  
ระดับชั น ม.1  จ้านวน 5 คน  
ระดับชั น ม.5  จ้านวน 5 คน 
จากการแขง่ขนัในระดับกลุ่ม
จงัหวัดการศึกษาท้องถิน่ที่ 18 
เขา้แขง่ขนัระดับประเทศ

21 ส่งเสริมค้นพบการสร้าง
อาชีพของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

1.เพื่อสร้างโอกาสทางเลือก
การศึกษาด้านอาชีพให้กบั
นักเรียนในโรงเรียนสังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูและนักเรียนสังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์
ได้รับความรู้ทางด้านอาชีพ
 พัฒนาให้เป็นแรงงาน
ระดับฝีมือระดับสากล

นักเรียน ชั น ม.3  โรงเรียน
สังกดัเทศบาล จ้านวน 350 
คนต่อปีการศึกษา ได้รับ
การศึกษาและการฝึกทักษะ
วิชาชีพตามความสนใจ โดย
วิทยาลัยการอาชีพจงัหวัด
นครสวรรค์

       160,000        160,000        160,000        160,000 จ้านวนนักเรียน
ที่เขา้รับ
การศึกษา
วิชาชีพ  350 
คนต่อปี
การศึกษา

นักเรียนระดับชั น ม.3 
ที่เลือกเรียนสายอาชีพ
ได้รับประสบการณ์ตรง
ด้านวิชาชีพและการฝึก
ทักษะวิชาชีพ
ปฏิบัติงาน พัฒนาเป็น
แรงงานระดับฝีมือ
สร้างอาชีพให้กบัตนเอง

ส้านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2 - 11



ยุทธฯที่ 2 - 12
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

22 เรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษากบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ
ด้านวิชาชีพเป็นพื นฐานใน
การประกอบอาชีพเบื องต้น

จดัส่งนักเรียนระดับ ม.4 
โรงเรียนสังกดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ้านวน 60 คน
ต่อปีการศึกษา เขา้ร่วม
โครงการเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษากบั ม.ปลาย

       200,000        200,000        200,000        200,000 จ้านวนนักเรียน
 120 คน ได้รับ
การศึกษา
หลักสูตร ปวช. 
สาขาต่าง ๆ 
จากอาชีวศึกษา
 จงัหวัด
นครสวรรค์

นร. ชั น ม.4 ที่เรียนเขา้
ร่วมโครงการเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษากบั
 ม.ปลาย ได้รับ
การศึกษา ฝึกทักษะ
วิชาชีพ พัฒนาเป็น
แรงงานระดับฝีมือ 
ได้รับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ

ส้านักการศึกษา

23 ส่งเสริมโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลฯและศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้

เพื่อส่งเสริมการจดั
การศึกษาทุกระดับให้ได้
มาตรฐาน

จดัศูนยก์ารเรียนรู้ให้ครบ 13 
ศูนยก์ารเรียนรู้ ให้กบัโรงเรียน
สังกดัเทศบาล 8 แห่ง ให้กบั
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทั ง 12 
ศูนยฯ์

       100,000        100,000        100,000        100,000 จ้านวนโรงเรียน
สังกดัเทศบาลฯ
 8 แห่งและ
ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก 12 แห่ง

โรงเรียน ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กและนักเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์  
(สมศ.) และแผน
ยทุธศาสตร์การจดั
การศึกษาท้องถิน่

ส้านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2 - 12



ยุทธฯที่ 2 - 13
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

24 พัฒนาโภชนาการใน
โรงเรียนสังกดัเทศบาลฯ 
และศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้าน
โภชนาการในทุกระดับให้ได้
มาตรฐาน

จดัอบรมครูศูนยเ์ด็กเล็กและ
ครูโภชนาการในโรงเรียน
เทศบาลทั ง 8 โรงเรียน และ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 12 แห่ง 
เกีย่วกบัสุขลักษณะอาหาร
โภชนาการตามวัยของเด็ก 1 
ครั ง ผู้เขา้อบรม 40 คน

       100,000        100,000        100,000        100,000 1.จ้านวน
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลฯ 8 
แห่งและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
12 แห่ง
2.จ้านวนผู้เขา้
รับการอบรม 40
 คน

ครูมีความรู้เกีย่วกบั
อาหารที่ถกูสุขลักษณะ
เหมาะสมกบัวัยเด็ก    
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่ถกูสุขลักษณะ

ส้านักการศึกษา

25 มอบประกาศนียบัตรแก่
นักเรียนของโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลฯ

เพื่อสร้างขวัญและก้าลังใจ
ให้ผู้ปกครองและกระตุ้นให้
เขา้รับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ นต่อไป

มอบประกาศนียบัตรให้แก่
นักเรียนชั น ป.6 และ ม.3 ใน
สังกดัเทศบาลฯ ทั ง 8 แห่ง

         70,000          70,000          70,000          70,000 จ้านวนนักเรียน
ชั น ป.6 และ ม.
3 ในสังกดั
เทศบาลฯ ทั ง 8
 แห่ง

ผู้ปกครองและเด็กเล็ก
เกดิขวัญและก้าลังใจ  
เกดิแรงกระตุ้นให้น้า
เด็กเล็กเขา้รับ
การศึกษาในระดับที่
สูงขึ น

ส้านักการศึกษา
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ยุทธฯที่ 2 - 14
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

26 ส่งเสริมและพัฒนา
ห้องสมุดเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพื่อให้ห้องสมุดเทศบาล
นครนครสวรรค์เป็น
ศูนยก์ลางความรู้ มีขอ้มูล
ขา่วสารที่มีความ
หลากหลาย ทันสมัย เด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 สามารถใช้บริการศึกษาหา
ขอ้มูลเป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

จดัหาวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ 
หนังสือ ต้ารา หรือจดัภูมิทัศน์
 สร้างบรรยากาศของห้องสมุด
ให้เอื อต่อการเรียนรู้ ปีละ 1 
ครั ง

         50,000          50,000          50,000          50,000 จ้านวนครั งที่
จดัหาวัสดุ 
อุปกรณ์หรือจดั
ภูมิทัศน์

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รับบริการ
ขอ้มูล ขา่วสารที่
ทันสมัยมีสถานที่
สะดวกสบาย
บรรยากาศดี เอื อต่อ
การเรียนรู้สามารถใช้
บริการศึกษาหาขอ้มูล
ค้นคว้าได้

ส้านักการศึกษา

27 ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยส้าหรับเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กเยาวชนมีนิสัยรักการ
เรียนรู้ กล้าคิด กล้าท้า มี
โอกาสแสดงความคิดเห็น 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์

จดัโครงการอบรมหรือจดั
กจิกรรมการศึกษา ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ให้กบั
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
 จ้านวน 50 คน

         50,000          50,000          50,000          50,000 จ้านวนเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาล ที่เขา้
ร่วมโครงการ 
จ้านวน 50 คน

เด็กและเยาวชนมีนิสัย
รักการเรียน กล้าคิด 
กล้าท้า กล้าแสดง
ความคิดเห็น มีส่วน
ร่วมในการจดักจิกรรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย รู้จกัใช้เวลา
ว่างให้เกดิประโยชน์

ส้านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2 - 14



ยุทธฯที่ 2 - 15
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

28 การแขง่ขนัทักษะทาง
วิชาการ ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

เพื่อให้ครู นักเรียนชั น ป.1-
ม.6 เขา้ร่วมการแขง่ขนั
ทักษะทางวิชาการ 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครูและนักเรียนชั น ป.1-ม.6 
เขา้ร่วมการแขง่ขนัทักษะทาง
วิชาการศิลปหัตถกรรม
นักเรียน จ้านวน 100 คน

       100,000        100,000        100,000        100,000 จ้านวนครูและ
นักเรียนที่เขา้
ร่วมการแขง่ขนั
 100 คน

ครูและนักเรียนได้
แสดงออกและร่วม
กจิกรรมแขง่ขนัทักษะ
ทางวิชาการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ส้านักการศึกษา
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ยุทธฯที่ 2 - 16
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

29 พัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ
การศึกษา ให้มีคุณลักษณะ
และพฤติกรรม การนิเทศ
การศึกษาที่เหมาะสม ได้
มาตรฐาน  วิจยัและพัฒนา
สร้างระบบและรูปแบบการ
นิเทศการศึกษา

ศึกษานิเทศก ์ พัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน วิจยั
พัฒนาสร้าง Best Practice 
ระบบและรูปแบบนิเทศ
การศึกษา ในสถานศึกษาสังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์        
   

80,000         80,000         80,000         80,000         ร้อยละร้อยของ
ศึกษานิเทศก ์ มี
 Best Practice 
 การนิเทศ
การศึกษา 1 
ผลงานต่อปีการ
ศึกษานิเทศ
กระบวนการ
จดัการศึกษา
ของสถานศึกษา
สังกดัเทศบาล
นครสวรรค์     
2 ครั งต่อภาค
เรียน  4 ครั ง
ต่อปีการศึกษา

ศึกษานิเทศก ์มีความ
เป็นมืออาชีพ การ
นิเทศการศึกษาอยา่ง
รอบด้าน  ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษาสังกดั
เทศบาลนครสวรรค์  
ให้ได้การยอมรับจาก
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง
และสาธารณชน

1. หน่วย
ศึกษานิเทศก ์ 
ส้านักการศึกษา
  เทศบาลนคร
นครสวรรค์
2. โรงเรียน
สังกดัเทศบาล
นครนครสวรรค์

30 คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น เพื่อพัฒนางานในวิชาชีพครู คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นใน
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์
 8 โรงเรียน  จ้านวน 120 คน

         40,000          40,000          40,000          50,000 จ้านวนครูเขา้
รับการคัดเลือก 
120 คน

ได้ครูดีเด่นในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับเทศบาล จงัหวัด
และประเทศ

ส้านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2 - 16



ยุทธฯที่ 2 - 17
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

31 อบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
และศึกษาดูงาน

เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความ
เขา้ใจและได้รับการพัฒนา 
ทักษะ ทราบการจดั
กจิกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
ศึกษาการดูงานด้านการจดั
การศึกษา

จดัอบรมครูในสังกดัเทศบาลฯ 
 จ้านวน 439 คน

       250,000        250,000        250,000        300,000 จ้านวนผู้เขา้รับ
การอบรม 439 
คน

ครูสามารถน้าเทคนิค
การจดัการเรียนรู้มา
พัฒนาเพื่อให้การจดั
การศึกษามีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ

ส้านักการศึกษา

32 อบรมเชิงปฏิบัติการจดัท้า
แผนพัฒนาการศึกษา

เพื่อให้ผู้บริหาร ครู  
บุคลากรทางการศึกษาและ
พนักงานเทศบาล มีความรู้ 
ความเขา้ใจในการจดัท้า
แผน พัฒนาการศึกษามี
คุณภาพ

ผู้บริหาร ครู ครูผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกษาและ
พนักงานเทศบาลของส้านัก
การศึกษา เทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ้านวน 100 คน

       120,000        120,000        120,000        120,000 จ้านวนผู้เขา้รับ
การอบรม 100 
คน

สถานศึกษามี
แผนพัฒนการศึกษา 
อยา่งมีคุณภาพ

ส้านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2 - 17



ยุทธฯที่ 2 - 18
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

33 ขยายผลการอบรมสัมมนา
สู่พนักงานครูเทศบาล
ส้านักการศึกษาเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพื่อให้พนักงานครู ผู้ดูแล
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กของ
ส้านักการศึกษา เทศบาล
นครนครสวรรค์ ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์พัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
รอบด้านจากครูแกนน้าที่
ได้รับการอบรมสัมมนา
ขยายผลน้าสู่การปฏิบัติได้
อยา่งมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

จดัขยายผลการอบรมสัมมนา
ให้กบัพนักงานครู ผู้ดูแลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของส้านัก
การศึกษา เทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ้านวน 6 ครั ง ๆ 
ละ 60 คน

         60,000          60,000          60,000          60,000 จ้านวนครั งที่
จดัการขยายผล
และจ้านวน
พนักงานครู
เทศบาลผู้ดูแล
ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กที่เขา้รับฟัง
การขยายผล 6 
ครั ง ๆ ละ 60 
คน

พนักงานครู ผู้ดูแล
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กของ
ส้านักการศึกษา มี
ศักยภาพปฏิบัติงาน
อยา่งมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเทศบาล
นครนครสวรรค์ให้
สูงขึ นอยา่งยัง่ยนื

ส้านักการศึกษา

34 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อพัฒนาผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือให้มีความรู้ความ
เขา้ใจในกระบวนการลูกเสือ
 ฝึกทักษะ และน้าไปใช้ มี
ความกา้วหน้าในการเขา้รับ
การอบรม

จดัอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ในสังกดัเทศบาลฯ ไม่ต้่ากว่า 3
 วัน จ้านวน 60-70 คน

       200,000        200,000        200,000        200,000 จ้านวน ไม่ต้่า
กว่า 3 วัน ที่
อบรมและ
จ้านวนผู้เขา้รับ
การอบรม 
60-70 คน

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมี
ความรู้สามารถน้าไป
จดักจิกรรมลูกเสือใน
โรงเรียนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส้านักการศึกษา

35 ฝึกอบรมเจา้หน้าที่และ
ผู้บังคับบัญชายวุกาชาด

เพื่อให้เจา้หน้าที่ และ
ผู้บังคับบัญชายวุกาชาดมี
ความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการจดักจิกรรมยวุ
กาชาดในสถานศึกษา

จดัอบรมเจา้หน้าที่และ
ผู้บังคับบัญชายวุกาชาดใน
สังกดัเทศบาลฯ ไม่ต้่ากว่า 3 
วัน  จ้านวน 60-70 คน

       200,000        200,000        200,000        200,000 จ้านวนไม่ต้่ากว่า
 3 วัน  จ้านวน 
60-70 คนที่เขา้
รับการอบรม

เจา้หน้าที่และ
ผู้บังคับบัญชายวุ
กาชาดสามารถจดั
กจิกรรมการเรียนการ
สอนยวุกาชาดได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ

ส้านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2 - 18



ยุทธฯที่ 2 - 19
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

36 จดังานวันครู เพื่อให้พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้
ร้าลึกถงึบูรพคณาจารย ์
และมีจติวิญญาณความ
ศรัทธาในวิชาชีพครู

จดักจิกรรมวันครู พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกดัเทศบาลฯ จ้านวน 400 
คน

       100,000        100,000        100,000        100,000 จ้านวนครูที่เขา้
ร่วมกจิกรรม

ครูสังกดัเทศบาลฯ 
แสดงตัวเป็นแบบอยา่ง
ที่ดีและเป็นที่ยอมรับ
ในสังคม

ส้านักการศึกษา

37 สัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐาน
โรงเรียนสังกดัเทศบาล

เพื่ออบรมให้ความรู้ด้าน
การศึกษาตาม พ.ร.บ.
การศึกษา พ.ศ.2546 และ
ระดมความคิดระดมทุนใน
การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลฯ

จดัอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งาน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐาน
โรงเรียนในสังกดัเทศบาลฯ ทั ง
ในและต่างประเทศ จ้านวน 
160 คน   1 ครั ง/ปี

       200,000        500,000        500,000        500,000 จ้านวนครั งที่จดั
อบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ มีความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบั
บทบาทหน้าที่นโยบาย
และมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา

ส้านักการศึกษา

38 อบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนา
วิชาการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพหัวหน้า
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและครู
ผู้ดูแลเด็ก ให้มีวิธีการและ
เทคนิคที่หลากหลายในการ
จดักจิกรรมการเรียนรู้ และ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

จดัอบรมหัวหน้าศูนยฯ์และครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กสังกดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ้านวน  12 แห่ง 
จ้านวน 50 คน

         40,000          45,000          45,000          45,000 จ้านวนครูผู้ดูแล
เด็กที่เขา้รับการ
อบรม 12 แห่ง 
จ้านวน 50 คน

หัวหน้าศูนยฯ์และครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ มีการ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานสามารถ
น้าไปใช้พัฒนากจิกรรม
การเรียนรู้ได้

ส้านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2 - 19



ยุทธฯที่ 2 - 20
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

39 อบรมพัฒนาการอ่านการ
เขยีน การคิดวิเคราะห์
ภาษาไทยและทักษะ
คณิตศาสตร์

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของครูและ
นักเรียน และให้มีทักษะ
การคิดค้านวณและมีนิสัย
รักการอ่าน การเขยีน
ภาษาไทย

อบรมครู 150 คน
ประเมินนักเรียนเร่ืองการอ่าน
 การเขยีนได้  จ้านวน 3,000 
คน

       100,000        100,000        100,000        100,000 จ้านวนครูผู้เขา้
รับการอบรมครู
 150 คน
จ้านวนนักเรียน
ที่รับการ
ประเมิน  3,000
 คน

นักเรียนมีทักษะการ
อ่านการเขยีน คิด
วิเคราะห์ภาษาไทย 
และทักษะการคิด
ค้านวณคณิตศาสตร์
และผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนสูงขึ น

ส้านักการศึกษา 

40 การพัฒนาศักยภาพการ
จดัการเรียนรู้ 3 ภาษา

เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะการใช้ภาษาไทย 
ควบคู่ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจนี

จดักจิกรรมเขา้ฐานการเรียน 3
 ภาษา ส้าหรับนักเรียนชั น ป.1
 - ม.3 โรงเรียนสังกดั ทน.นว.
 จ้านวน 300 คน    และ
ประเมินทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษ นักเรียนชั น ป.
1-ม.3 จ้านวน 4,000 คน

       100,000        100,000        100,000        100,000 1.จ้านวน
นักเรียนที่เขา้
ร่วมกจิกรรมเขา้
ฐานการเรียนรู้ 
300 คน   
2.จ้านวน
นักเรียนที่รับ
การประเมิน ป.
1-ม.3  จ้านวน 
4,000 คน

ครูและนักเรียนสามารถ
ใช้ภาษาส่ือสารได้ทั ง
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจนี

ส้านักการศึกษา 

ยุทธฯที่ 2 - 20



ยุทธฯที่ 2 - 21
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

41 อบรมลูกเสือ-เนตรนารี
จราจร

เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี  มี
ความรู้เกีย่วกบักฏจราจร 
และ สามารถน้าความรู้ไปใช้
ในโรงเรียน และ
ชีวิตประจ้าวันได้

จดัอบรมลูกเสือ เนตรนารี 
และยวุกาชาด ในสังกดั
เทศบาลฯ  จ้านวน 160 คน 
จ้านวน 3 วัน

       100,000        100,000        100,000        100,000 จ้านวนผู้เขา้รับ
การอบรม 160 
คน

ลูกเสือ เนตรนารี และ
ยวุกาชาด น้าความรู้
เร่ืองกฏจราจร ไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ถกูต้อง

ส้านักการศึกษา 

42 จา้งเหมาครูจา้งสอน
รายวิชา

เพื่อให้ครูผู้สอนมีเพียงพอ  
ตรงตามสาระวิชา และ
ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ
อยา่งมีประสิทธิภาพ

เพื่อจา้งเหมาบุคลากรเป็นครู
อัตราจา้ง  จ้านวน  45 อัตรา

     6,912,000      6,912,000      6,912,000      6,912,000 จ้านวนครูที่จา้ง
เหมา  45 อัตรา

นักเรียนในสังกดั
เทศบาลมีผลสัมฤทธิ์
การเรียนที่ดีขึ น

ส้านักการศึกษา 

43 จา้งเหมาครูชาวต่างชาติ
สอนภาษาต่างประเทศ

เพื่อพัฒนาพื นฐานการใช้
ภาษาต่างประเทศ  ให้กบั
นักเรียนได้อยา่งถกูต้อง ได้
มาตรฐาน และเป็นสากล

จา้งเหมาครูชาวต่างชาติ 
จ้านวน 16 คน

     2,900,000      2,900,000      2,900,000      2,900,000 จ้านวนครูที่จา้ง
เหมา 16 อัตรา

ครู นักเรียนได้มีโอกาส
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
อยา่งถกูต้องจากครู
ต่างชาติที่มีความรู้
ความช้านาญและมี
ประสบการณ์ในการ
สอน

ส้านักการศึกษา 
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ยุทธฯที่ 2 - 22
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

44 ชุมนุมลูกเสือท้องถิน่
แห่งชาติ

เพื่อถวายความจงรักภักดี
และเทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว และลูกเสือ เนตร
นารี ผู้ก้ากบัลูกเสือ ได้
แลกเปล่ียนความรู้ สามารถ
น้าความรู้ไปพัฒนากจิกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีให้มี
ความเจริญกา้วหน้าบ้าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมได้อยา่ง
แท้จริง

ลูกเสือ เนตรนารี และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จ้านวน 
20 คน เขา้ร่วมชุมนุม ปีละ 1 
ครั ง

         60,000          60,000          60,000          60,000 1.จ้านวนครั งที่
ร่วมชุมนุม  ปีละ
 1 ครั ง
2.จ้านวน
ลูกเสือ-เนตร
นารีที่เขา้ร่วม
ชุมนุม 20 คน

ลูกเสือ เนตรนารี และ  
 ผู้ก้ากบัลูกเสือ ได้
แสดงความจงรักภักดี 
และเทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว และได้
แลกเปล่ียนความรู้ 
ความสามารถน้าความรู้
ไปพัฒนาส่งเสริม
กจิการลูกเสือ -เนตร
นารีในสังกดัเทศบาลฯ

ส้านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนและ
นักเรียน

รวมงบประมาณ 115,528,210 115,833,210 115,833,210 115,893,210 
รวมจ านวนโครงการ 43               43               43               43               

ยุทธฯที่ 2 - 22



ยุทธฯที่ 2 - 23

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และนันทนาการ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พฒันานักเรียนด้านกีฬา -
กรีฑา

เพื่อคัดเลือกนักกีฬา-กรีฑา
เป็นตัวแทนเทศบาลนคร
นครสวรรค์ในการแข่งขัน
กีฬา กรีฑา และดนตรี กลุ่ม
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
ทุกระดับการแข่งขัน

ฝึกซ้อม เทคนิค และทักษะ
กีฬา กรีฑา และดนตรี กลุ่ม
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ทุก
ระดับการแข่งขัน
1. จัดกีฬากลุ่ม
2.ร่วมกีฬานักเรียนเทศบาล 
และเมืองพทัยา ภาคและ
ประเทศ
3.ร่วมกีฬานักเรียนนักศึกษา 
จังหวดัฯ
4. ฝึกซ้อมนักกีฬาและกรีฑา
5.จัดกีฬายกน ้าหนัก
6. ร่วมแข่งขันกีฬา

    6,000,000     6,000,000     6,000,000     6,000,000 จ้านวนนักกีฬาที่
ได้รับรางวลัการ
แข่งขัน

นักเรียน มีเทคนิค 
ทักษะในด้านกีฬา 
และกรีฑา

ส้านักการศึกษา

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยุทธฯที่ 2 - 23



ยุทธฯที่ 2 - 24
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

2 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน  ได้พฒันา
ทักษะ มาตรฐานของกีฬา
และหันมาสนใจเล่นกีฬา
เพื่อสุขภาพ

จัดการแข่งขันกีฬาในเขต
เทศบาลฯ เพื่อให้ประชาชน 
เยาวชนหันมาเล่นกีฬา และ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
ระดับอนุบาล

    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000 จ้านวนนักกีฬา
และนักเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขัน

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้พฒันา
ฝีมือด้านกีฬาให้มี
มาตรฐานสูงขึ น และ
ได้รับรางวลัการ
แข่งขันในระดับต่างๆ
 มากขึ น

ส้านักการศึกษา

3 จ้างครูผู้ฝึกสอนกีฬายก
น ้าหนัก นักกีฬาแบดมินตัน
 นักกีฬาฟตุบอล นักกีฬาเท
เบิลเทนนิสและกีฬาเต้นแอ
โรบิก

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้
นักเรียนสังกัดเทศบาล มี
โอกาสฝึกซ้อมและเป็น
นักกีฬาตามความถนัดและ
เป็นตัวแทนนักกีฬาระดับ
ท้องถิ่น ระดับจังหวดัและ
ระดับประเทศ

จ้างบุคลากรเป็นครูผู้ฝึกสอน
กีฬา จ้านวน 10 อัตรา

    1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000 จ้านวนครูผู้
ฝึกสอนกีฬา  10
 อัตรา

นักกีฬามี
ความสามารถเข้าเป็น
ตัวแทนในการแข่งขัน
กีฬาในรายการต่าง ๆ
 ได้

ส้านักการศึกษา

4 ส่งเสริมพฒันาเยาวชน เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนได้พฒันาทักษะ
การเรียนรู้เสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวติรู้บทบาท
หน้าที่ของตนเองแสดง
ความสามารถในทาง
สร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติด

จัดกิจกรรมสันทนาการ สร้าง
การมีส่วนร่วมให้กับเยาวชน
ได้แสดงความสามารถในทาง
สร้างสรรค์ ใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์ รู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง

       200,000        200,000        200,000        200,000 จ้านวนนักเรียนที่
ได้รับรางวลัจาก
การเข้าร่วม
กิจกรรม

เยาวชนได้รับความ
บันเทิง สนุกสนาน 
แสดงความสามารถ
ในทางสร้างสรรค์โดย
มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม จ้านวน 
6,000 คน

ส้านักการศึกษา
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ยุทธฯที่ 2 - 25
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

5 ดนตรีเพื่อประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน ในการ
แสดงความสามารถ
ทางด้านดนตรีใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ห่างไกลยา
เสพติด

การประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ปีละ 1 ครั ง การ
ประกวดหางเคร่ืองเพลงไทย
ลูกทุ่ง การประกวดร้าไทย
ต่าง ๆ การประกวดร้าวง
มาตรฐานประเภททีมและการ
ประกวดเพลงพระราชนิพนธ์

       200,000        200,000        200,000        200,000 จ้านวนครั งที่จัด
กิจกรรม  จ้านวน
 1 ครั ง

เพื่อให้เยาวชนได้มี
เวทีแสดง
ความสามารถ
ทางด้านดนตรี ใช้
เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์

ส้านักการศึกษา

6 เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรอบ
คัดเลือกระดับภาคเหนือ

เพื่อเป็นเจ้าภาพคัดเลือก
นักกีฬา อปท.รอบคัดเลือก
 และส่งเสริมเด็กเยาวชนให้
มีทักษะในด้านกีฬาและใช้
เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน อปท. รอบ
คัดเลือกระดับภาคเหนือ 
จ้านวน 1 ครั ง

    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000 จ้านวนครั งที่
จัดการแข่งขัน
กีฬา  1 ครั ง

นักเรียน อปท.มี
ทักษะในการแข่งขัน
กีฬา และใช้เวลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์

ส้านักการศึกษา
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ยุทธฯที่ 2 - 26
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

7 สนันสนุน ส่งเสริม งานราช
พธิ ีรัฐพธิ ีท้านุบ้ารุงศาสนา
 อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดงานราชพธิ ีรัฐพธิ ี
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวฯ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุวงศ์
2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์ 
ศิลปวฒันธรรมและประเพณี
3.เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน 
ท้านุบ้ารุงศาสนา
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
การอนุรักษ์ศิลปะ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

จัดโครงการ/กิจกรรม  รวมทั ง
การร่วมงานกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวกับงานรัฐพธิ ีราชพธิ ี 
การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม 
การท้านุบ้ารุงศาสนา การ
อนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อยา่งน้อย  6 กิจกรรม

    1,500,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000 จ้านวนครั งที่จัด
กิจกรรม อยา่ง
น้อย 6 กิจกรรม

1.ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดงานรัฐพธิ ี
ราชพธิเีฉลิมพระ
เกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัว สมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรม
วงศานุวงศ์
2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมและ
ประเพณี
3.ส่งเสริม สนับสนุน
ท้านุบ้ารุงศาสนา
4.ส่งเสริม สนับสนุน
การอนุรักษ์ศิลปะ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส้านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2 - 26



ยุทธฯที่ 2 - 27
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

8 อบรมคุณธรรมน้าความรู้
เสริมสร้างปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
สามารถน้าไปใช้ใน
ชีวติประจ้าวนัได้อยา่งมี
ความสุข

จัดอบรมให้นักเรียนที่เข้าร่วม 
ปีการศึกษาใหม่ (ม.1) 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์  จ้านวน 950 คน

        70,000        200,000        200,000        250,000 จ้านวนผู้เข้ารับ
การอบรม  950 
คน

นักเรียนสามารถน้า
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยกุต์ใช้และ
ปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์

ส้านักการศึกษา

9 อบรมพฒันาทักษะชีวติ
พชิิตความส้าเร็จสู่การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของ
บุคลากรทางการศึกษา
อยา่งยัง่ยนื

เพื่อพฒันาคุณภาพของ
บุคลากรทางการศึกษาสู่
ความส้าเร็จอยา่งยัง่ยนื

บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
 จ้านวน 550 คน

       150,000        150,000        150,000        150,000 จ้านวนบุคลากร
ทางการศึกษา 
จ้านวน 550  คน

บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครได้รับ
การพฒันาในทุกด้าน
อยา่งยัง่ยนื

ส้านักการศึกษา

10 อบรมส่งเสริมการเรียนรู้
ส้าหรับเด็กนอกระบบ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กด้อยโอกาสในชุมชน
ได้มีทักษะด้านคุณธรรม
หรือมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ

จัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม 
คุณธรรมจริยธรรม หรืออบรม
ส่งเสริมอาชีพจากแหล่งเรียนรู้
จริงในท้องถิ่น จ้านวน 50 คน

        50,000         50,000         50,000         50,000 จ้านวนเด็กด้อย
โอกาสในชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการ 
จ้านวน 50 คน

เด็กด้อยโอกาสใน
ชุมชน มีทักษะด้าน
คุณธรรม หรือมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ ซ่ึง
สามารถน้าไปใช้ใน
การด้าเนินชีวติใน
สังคมได้

ส้านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2 - 27



ยุทธฯที่ 2 - 28
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

11 อบรมทักษะการเป็นเจ้า
บ้านน้อยน้าเที่ยวเชิง
วฒันธรรม

เพื่อสร้างนักเรียนให้มี
ความรู้ความสามารถและ
ทักษะการน้าเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเชิง
วฒันธรรมได้อยา่งถูกต้อง

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ้านวน 100 คน

       100,000        100,000        100,000        100,000 จ้านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมอบรม     
 100 คน

นักเรียนสามารถ
อธบิาย บรรยาย
แหล่งท่องเที่ยวและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิง
วฒันธรรมและเกิด
จิตส้านึกในการ
อนุรักษ์วฒันธรรม
ของท้องถิ่นของตน
เชิงวฒันธรรม

ส้านักการศึกษา

รวมงบประมาณ 15,770,000  15,600,000  15,600,000  15,650,000  
รวมจ านวนโครงการ 11              11              11              11              

ยุทธฯที่ 2 - 28



ยุทธฯที่ 2 - 29

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และนันทนาการ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรกัษ์และสืบสาน  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปญัญาท้องถ่ินและปราชญช์าวบา้น
2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างหอจดหมายเหตุ
บริเวณสวนสาธารณะสระ
จันทร์

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี 
รวมทั้งเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ประวติัศาสตร์ของ
จังหวดันครสวรรค์

หอจดหมายเหตุ จ านวน 1 
หลัง ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

  15,000,000   15,000,000   15,000,000 จ านวนหอ
จดหมายเหตุ 

ประชาชนได้เรียนรู้
ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีและ
ประวติัศาสตร์ของ
จังหวดันครสวรรค์

ส านักการช่าง

2 ก่อสร้างศาลาศิลป์ภายใน
เกาะกลางอุทยานสวรรค์

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี 
และนันทนาการ

ศาลาศิลป์ จ านวน 1 แห่ง 
ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

    5,000,000     5,000,000 จ านวนศาลาศิลป์ ประชาชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมต่างๆ และ
ตระหนักถึ 
ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี

ส านักการช่าง

รวมงบประมาณ -             15,000,000  20,000,000  20,000,000  
รวมจ านวนโครงการ -             1                2                2                

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยุทธฯที่ 2 - 29



ยุทธฯที่ 2 - 30

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และนันทนาการ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรกัษ์และสืบสาน  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปญัญาท้องถ่ินและปราชญช์าวบา้น
2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.4 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมท่องเที่ยวอยา่ง
ต่อเนื่อง

โครงการยอ่ย 4 โครงการ 200,000       200,000       200,000       200,000       เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

ประชาชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมต่างๆรวมถึง
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสร้าง
ความสัมพนัธใ์น
ครอบครัว

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว

2 ถนนคนเดิน เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกระตุ้น
เศรษฐกิจในชุมชนเพื่อเป็น
สถานที่เผยแพร่
ศิลปวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

จัดกิจกรรมถนนคนเดินภายใน
เขตเทศบาลฯ จ านวน  80 คร้ัง

       300,000        300,000        300,000        300,000 เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

ใช้พื้นที่เมืองให้
สอดคล้องกับวถิีชีวติ
ชุมชน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว

รวมงบประมาณ 500,000       500,000       500,000       500,000       
รวมจ านวนโครงการ 2                2                2                2                

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01

ยุทธฯที่ 2 - 30



ยุทธฯที่ 3 - 1

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรกัษ์และสืบสาน  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปญัญาท้องถ่ินและปราชญช์าวบา้น
3. ยุทธศาสตรด์้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพยีงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้
 และศึกษาดูงาน

1.เพื่อน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พฒันาตนเองและใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันาชุมชน
2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้น า
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน เด็ก 
เยาวชน และประชาชนในการ 
ขับเคล่ือนและน าหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในชุมชน 
3.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
ด้านเศรษฐกิจพอเพยีงของชุมชนให้
พฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ประชาชนและกับชุมชนอื่นได้

คณะกรรมการชุมชน เด็ก 
เยาวชน และประชาชนใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์จ านวน 300 
คน

400,000     400,000     400,000     400,000     จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

1.คณะกรรมการชุมชน
และประชาชนในชุมชน
มีความรู้ความเข้าใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงสามารถน้อม
น าหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ 
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตนได้

กองสวสัดิการ
สังคม

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยุทธฯที่ 3 - 1



ยุทธฯที่ 3 - 2
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

4.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของ 
ประชาชนและสร้างวนิัยการใช้จ่าย
และการด าเนินของประชาชนด้วย
หลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพยีง
5.เพื่อสร้างความสมดุลระหวา่ง
รายได้และค่าใช้จ่าย สร้างนิสัยการ
ประหยดัและการใช้ทรัพยากรที่มี
อยูอ่ยา่งจ ากัดให้เกิดประโยชน์และ
คุ้มค่ามากที่สุดเหมาะสมกับ
เศรษฐกิจชุมชน
6.เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
ของประชาชน โดยให้ฝึกปฏิบัติงาน
การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ยาก าจัด
ศัตรูพชืจากวตัถุดิบธรรมชาติ การ
ปลูกผักปลอดสารพษิ และการ
เพาะเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ
7.เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจชุมชน ประชาชนมี
คุณภาพชีวติดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้

2.คณะกรรมการชุมชน
และประชาชนมีส่วน
ร่วมในการด าเนิน
โครงการและร่วม
ขับเคล่ือนการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงใช้ในชุมชน
3.ประชาชนในชุมชนมี
ความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและสาน
ต่อความรู้น าไปพฒันา
ต่อไปได้
4.ประชาชนมีวนิัยการ
ใช้จ่ายและมีภูมิคุ้มกัน
ให้กับตนเองมีเหตุผล
และรู้จักการประมาณ
ตนเอง

กองสวสัดิการ
สังคม

ยุทธฯที่ 3 - 2



ยุทธฯที่ 3 - 3
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

8.เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคลที่
ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษบกิจ
พอเพยีง

5.ประชาชนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกปฏิบัติมาใช้เพิ่ม
ทักษะ มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ
ผลิตทางการเกษตร

6.ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นมีรายจ่ายลดลง 
มีคุณภาพชีวติดีขึ้น
สามารถพึ่งพาตนเองได้

7.ประชาชนมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีขึ้นสามารถ
พึ่งพาตนเองได้และมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ยุทธฯที่ 3 - 3



ยุทธฯที่ 3 - 4
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

2 ส่งเสริม สนับสนุน หนึ่ง
ชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์ และ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์

1.เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของ
ชุมชนในการพฒันาผลิตภัณฑ์โดย
สอดคล้องกับวถิีชีวติและ 
วฒันธรรมท้องถิ่น
2.เพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางการ
เลือกซ้ือสินค้าในราคายติุธรรมจาก
กลุ่มผู้ผลิตโดยตรง
3.เพื่อส่งเสริมให้มีแหล่งจ าหน่าย
สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนและ
เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวดั

 - กลุ่มผู้ผลิตสินค้าOTOP
- กลุ่มผู้จ าหน่ายสินค้า 
OTOP จ านวน 80 ราย   
- ประชาชนทั่วไปที่มาชม
และซ้ือสินค้า จ านวน 
1000 คน

2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   จ านวนคน 1.ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของ
ชุมชนในการพฒันา
ผลิตภัณฑ์โดย
สอดคล้องกับวถิีชีวติ
และวฒันธรรมท้องถิ่น
2.ประชาชนมีช่องทาง
การเลือกสินค้าในราคา
ยติุธรรม จากกลุ่มผู้ผลิต
โดยตรง
3.มีแหล่งจ าหน่าย
สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์
ของชุมชนและเป็นการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจของ
จังหวดั

กองสวสัดิการ
สังคม

ยุทธฯที่ 3 - 4



ยุทธฯที่ 3 - 5
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

4.เพื่อให้กลุ่มอาชีพได้รับการพฒันา
ทักษะการผลิตสินค้า สร้างโอกาสให้
ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและสร้าง
ความแตกต่างของตัวสินค้าอันน่าจะ
น าไปสู่การขยายโอกาสในอนาคต
5.เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการร่วม
คิดร่วมพฒันาทักษะการผลิตและ
ร่วมพฒันาทักษะด้านการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เป็นกลยทุธใ์น
การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น และ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
6.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
สร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้กับกลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้า กลุ่มจ าหน่ายสินค้า ทั้ง
ภาคประชาชน ภาคเอกชน  ภาค
ธรุกิจ ภาควสิาหกิจชุมชน

4.กลุ่มอาชีพได้รับการ
พฒันาทักษะการผลิต
สินค้า มีโอกาสให้
ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับ
และสร้างความแตกต่าง
ของตัวสินค้าอันจะ
น าไปสู่การขยายโอกาส
ในอนาคต
5.กลุ่มผลิตเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วม
ในการร่วมคิดร่วม
พฒันาทักษะการผลิต
และร่วมพฒันาทักษะ
ด้านการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นกล
ยทุธใ์นการแข่งขันใน
ระดับที่สูงขึ้นและ
น าไปสู่การเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์
6.ทุกกลุ่มทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการกระตุ้น
เศรษฐกิจและได้รับ
โอกาส มีรายได้เพิ่มขึ้น 

ยุทธฯที่ 3 - 5



ยุทธฯที่ 3 - 6
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

7.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของแต่ละชุมชน
ได้มีการเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน
8.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
กระบวนการ ผลิตสินค้าของชุมชน
ให้เข้าสู่การ ผลิตสินค้าชองชุมชนให้
เข้าสู่ระบบการด าเนินธรุกิจขนาด
ยอ่ม(SME) และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
9.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิดร่วม
กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้เด็ก เยาวชน
ได้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

7.ผลิตภัณฑ์ของแต่ละ
ชุมชนได้ มีการพฒันา
และเกิดการรวมกลุ่ม 
เป็นเครือข่ายวสิาหกิจ
ชุมชน 
8.การผลิตสินค้าของ
ชุมชนได้เข้าสู่ระบบ
ด าเนินธรุกิจขนาดยอ่ม
(SME) และมีรายได้
เพิ่มขึ้น
9.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
คิดร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
เพื่อให้เด็ก เยาวชน    
ได้กล้าแสดงออกในทาง
ที่ถูกต้องได้กล้า
แสดงออกในทางที่
ถูกต้อง

ยุทธฯที่ 3 - 6



ยุทธฯที่ 3 - 7
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

3 ส่งเสริม สนับสนุนสืบสาน
งานประเพณีวนัลอย
กระทงกะลาสายกะลาสี
ของชุมชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปที่
อาศัยอยูบ่ริเวณพื้นที่ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมคิด ร่วมวางแผนในการจัด
กิจกรรมลอยกระทง กะลาสาย
กะลาสี การประกวดนางนพมาศ
และประเพณีการแข่งเรือท้องถิ่น

ประชาชนและชุมชนใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ประชาชน
ต่างจังหวดัที่สนใจทั่วไป
จ านวน 500 คน

400,000     400,000     400,000     400,000     จ านวนคน 1.ประชาชนทั่วไป ที่
อาศัยอยูบ่ริเวณพื้นที่
ชุมชนได้รู้หลักการคิด
และรู้กระบวนการใน
การเรียนรู้และรู้
กระบวนการในการ
เรียนรู้กระทง กะลาสาย
 กะลาสี การประกวด
นางนพมาศ ประเพณี
การแข่งขันเรือท้องถิ่น 
อันเกิดความรัก ความ
สามัคคีในชุมชน

กองสวสัดิการ
สังคม

ยุทธฯที่ 3 - 7



ยุทธฯที่ 3 - 8
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

2.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการ
อนุรักษ์สืบสานประเพณีวฒันธรรม 
อันดีงามของท้องถิ่น
3.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธอ์ัน
ดีระหวา่งเทศบาลนครนครสวรรค์
กับประชาชนและหน่วยงาน
ภายนอก 
4.เพื่อเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธง์านประเพณีลอย
กระทง กะลาสายกะลาสี สายแม่น้ า
ปิงให้เป็นที่รู้จักและเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวดันครสวรรค์

2.ประชาชนทั่วไป 
ตระหนักถึงบทบาทและ
เห็นความส าคัญของ
การสืบสานประเพณี
และวฒันธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น
3.เกิดความสัมพนัธอ์ันดี
ระหวา่งเทศบาลนคร
นครสวรรค์กับ 
ประชาชน 
4.ประเพณีวนัลอย
กระทงกะลาสาย 
กะลาสี สายแม่น้ าปิง
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวดันครสวรรค์ได้
เป็นอยา่งดี

ยุทธฯที่ 3 - 8



ยุทธฯที่ 3 - 9
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

4 ส่งเสริม สนับสนุนสืบสาน
งานประเพณีวนัสงกรานต์
ของชุมชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

1.เพื่อต้องการให้การเล่นน้ า
สงกรานต์มีความปลอดภัยต่อชีวติ
และทรัพยสิ์นของประชาชน โดย
ก าหนดพื้นที่จัดงานประเพณีวนั
สงกรานต์ให้มีความปลอดภัยปลอด
จากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกชนิด
และเป็นพื้นที่ปลอดอาวธุ
ควบคุมดูแลไม่ให้มีการแสดงที่ไม่
เหมาะสม รณรงค์ให้ประชาชนเล่น
น้ าสงกรานต์ตามประเพณีไทย 
2. เพื่อส่งเสริมให้สถานที่จัดงาน
บริเวณหาดต้นแม่น้ าเจ้าพระยา ซ่ึง
เป็นบริเวณที่แม่น้ า 4 สาย ปิง,วงั ยม
,น่าน มาบรรจบกัน เป็นต้น ก าเนิด
แม่น้ าเจ้าพระยาให้เป็นที่รู้จักเป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์และของ
จังหวดันครสวรรค์

คณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการกลุ่มสตรี 
สมาชิกชุมชน ผู้สูงอาย ุ
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป จ านวน 
1,000 คน

5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   จ านวนคน 1.การเล่นน้ าสงกรานต์
ในพื้นที่ก าหนดไว ้มี
ความปลดภัยต่อชีวติ
และทรัพยสิ์นของ
ประชาชน 
2.สถานที่จัดงาน ณ 
บริเวณหาดต้นแม่น้ า
เจ้าพระยาเป็นที่รู้จัก
อยา่งแพร่หลายและ
ได้รับการประชาสัมพนัธ์
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และของ
จังหวดันครสวรรค์ 
3. ปัญหาการก่อเหตุที่
ไม่พงึประสงค์ เช่น การ
ก่อเหตุทะเลาะววิาท 
ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนอัน
เนื่องมาจากการเล่น
สงกรานต์โดยไม่มีการ
ควบคุม ลดน้อยลง

กองสวสัดิการ
สังคม
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ยุทธฯที่ 3 - 10
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

3.เพื่อป้องกันการก่อเหตุที่ไม่พงึ
ประสงค์ ลดความเส่ียงต่อการ
ทะเลาะววิาทและปัญหา
อาชญากรรม ลดปัญหาการจราจร 
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอัน
เนื่องมา จากการเล่นน้ าสงกรานต์
โดยไม่มีการควบคุม 
4. เพื่อส่งเสริมประเพณีวฒันธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อ
ส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชน เด็ก 
เยาวชน และประชาชนได้ตระหนัก
เห็นคุณค่าความส าคัญของบรรพ
บุรุษและผู้สูงอายโุดยแสดงความ
กตัญญูกตเวทีด้วยการรดน้ าขอพร
จากผู้สูงอายแุละมอบผ้าอาบน้ า
ให้กับผู้สูงอายเุกิน 60 ปี บริบูรณ์ ที่
เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากวนั
สงกรานต์เป็นวนัสูงอายแุห่งชาติ

4. การเล่นน้ าสงกรานต์
เป็นไปอยา่งถูกต้อง 
ตามประเพณีและ
วฒันธรรมอันดีงามของ
ไทย 
5. ประเพณีที่ปฏิบัติคู่
กับวนัสงกรานต์ เช่น 
การรดน้ าด าหัวขอพร
ผู้สูงอาย ุและประเพณี
การสรงน้ าพระ การก่อ
เจดียท์รายได้รับการสืบ
สาน
6. กิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่อง
ในวนัสงกรานต์ มีความ
สอดคล้องกับประเพณี
และวฒันธรรมไทย 
7. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีความ
ตระหนักและเห็น
คุณค่าความส าคัญของ
ผู้สูงอายแุละได้
แสดงออกถึงความ
กตัญญู 
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ยุทธฯที่ 3 - 11
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

5.เพื่อท านุบ ารุงศาสนาและสืบสาน
 ประเพณีสรงน้ าพระที่ปฏิบัติสืบต่อ
กันมาคู่กับวนัสงกรานต์ให้คงอยูแ่ละ
เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ าพระ
เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง
และครอบครัว 
6.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานประเพณีวนัสงกรานต์
ให้สอดคล้องกับประเพณีและ
วฒันธรรมไทย 
7. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความ
ผูกพนัและตระหนักถึงคุณค่าของ
สถาบันครอบครัวส่งเสริมให้สมาชิก
ในครอบครัวได้ร่วมกันท ากิจกรรม
ต่างๆสร้างความรักความอบอุ่น 
ส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มี
ครอบครัวแข็งแรงและลดปัญหา
สังคม
8.เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชน
ทุกช่วงวยั มีสถานที่พกัผ่อนท า
กิจกรรมนันทนาการร่วมกัน

9.ท าให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชน มี
สถานที่พกัผ่อนท า
กิจกรรมนันทนาการ
ร่วมกัน 
10.ท าให้การจัด
กิจกรรมวนัสงกรานต์
ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ เป็น
เอกลักษณ์และเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่
รู้จักทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาคราชการ 
ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 
11.ท าให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
ภาคภูมิใจในการมีส่วน
ร่วมบ ารุงรักษาไวซ่ึ้ง
ประเพณีอันดีงาม 
12.ท าให้คณะกรรมการ
ชุมชน และประชาชน มี
ส่วนร่วมในการก าหนด

ยุทธฯที่ 3 - 11



ยุทธฯที่ 3 - 12
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

9.เพื่อให้การจัดกิจกรรมเนื่องในวนั
สงกรานต์ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์เป็นเอกลักษณ์และเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่รู้จักทั่วไปทุก
ภาคส่วนทั้งภาคราชการภาคเอกชน
และภาคประชาชน
10.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธท์ี่
ดีระหวา่งเทศบาลนครนครสวรรค์
กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาค
ราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 
11.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมใน
การบ ารุงรักษาไวซ่ึ้งประเพณี
สงกรานต์สืบต่อไป 
12.เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการ
ชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วน
ร่วมคิด ร่วมวางแผนในการด าเนิน
กิจกรรมตามหลักการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
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ยุทธฯที่ 3 - 13
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

5 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม
วนัพอ่ วนัแม่ แห่งชาติ

1.เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
2.เพื่อเป็นการร าลึกวนัคล้ายวนั
เฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร
3.เพื่อสร้างความสมานฉันท์ ความ
สามัคคีเกิดจิตส านึกในการปกป้อง
เทิดทูนและด ารงไวซ่ึ้งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
4.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้แสดงออกถึงความ
กตัญญูและตอบแทนพระคุณพอ่แม่ 
5.เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพนัธ์
อันดีระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 
6.เพื่อเป็นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
ของพอ่ แม่ดีเด่น ในระดับเทศบาล
นครนครสวรรค์

ประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน 
1,000 คน

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคน 1.ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
2.เป็นการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ
3.เกิดความสามัคคีและ
ความสมานฉันท์ของ
ประชาชน 
4.เด็กเยาวชน และ
ประชาชนได้แสดง
ความกตัญญูต่อพอ่ แม่ 
5.เกิดความสัมพนัธ์
ระหวา่ง สมาชิกใน
ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น 
6.สมาชิกในครอบครัว
ได้ตระหนักถึงบุญคุณ
ของพอ่ แม่

กองสวสัดิการ
สังคม
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ยุทธฯที่ 3 - 14
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

6 ส่งเสริม การแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
และศึกษาดูงาน

1.เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกของ
ประชาชน ด ารงไวซ่ึ้งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
2.เพื่อให้ประชาชน ปกป้อง เทิดทูน
และแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มี
โอกาสร่วมถวายพระพรเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 89 พรรษา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ
4.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้เข้ารับ
การอบรมตามโครงการ เป็นส่ือใน
การร่วมรณรงค์เผยแพร่พระราช
กรณียกิจและเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ต่อ
สาธารณชนอยา่งต่อเนื่องและ

ประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน 1000 คน

1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   จ านวนคน 1.ประชาชนมีจิตส านึก 
ด ารงไวซ่ึ้งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
2.ประชาชนมีความ
ปกป้องเคารพรักและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
3.ประชาชนในพื้นที่ได้มี
โอกาสเข้าร่วมถวาย
พระพร เพื่อแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีใน
โอกาส มหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 89 
พรรษา ของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวฯ
4.ประชาชนทราบถึง
พระราชกรณียกิจและ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวฯ สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรม 
ราชินีนาถ และพระบรม

กองสวสัดิการ
สังคม
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ยุทธฯที่ 3 - 15
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

7 อบรม ส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม ส าหรับ
 ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
และศึกษาดูงาน

1.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯที่
เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติธรรม 
การภาวนาจิตตามแนว
พระพทุธศาสนา เพื่อความสงบสุข
ของชีวติได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท านุบ ารุงเผยแพร่พทุธ
ศาสนาและบ าเพญ็
สาธารณประโยชน์ร่วมกันก่อให้เกิด
ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
2.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอาย ุ
และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ 
ในชุมชนใช้หลักศาสนากล่อมเกลา
จิตใจ ให้ลด ละ เลิก อบายมุขและ
ใช้หลักธรรมในการครองตน ครอง
เรือน ไม่ยดึติดกับวตัถุนิยมใช้ชีวติ
แบบพอเพยีงตามวถิีชีวติแห่งการ
ด ารงชีวติที่สมบูรณ์ โดยมีธรรมะเป็น
เคร่ืองยดึเหนี่ยวจิตใจที่ยดึสายกลาง
ของความพอดี 

ประชาชนทั่วไป   ผู้สูงอายุ
 และผู้ด้อย โอกาส ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน 100 คน

300,000     300,000     300,000     300,000     จ านวนคน 1.ประชาชนทั่วไป 
ผู้สูงอาย ุและ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ เข้ารับการ
อบรมได้ฝึกปฏิบัติธรรม 
 การภาวนาจิตตาม
แนวพระพทุธศาสนา 
พงึได้รับความสงบสุข
ของชีวติและได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการท านุ
บ ารุงเผยแพร่พทุธ
ศาสนาและบ าเพญ็
ประโยชน์ร่วมกัน เกิด
ความรักสามัคคีในหมู่
คณะ
2.ประชาชนทั่วไป 
ผู้สูงอาย ุและ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ เข้ารับการ
อบรมใช้หลักศาสนา
กล่อมเกลาจิตใจให้ ลด 
ละ เลิก อบายมุข และ
ใช้หลักธรรมในการ

กองสวสัดิการ
สังคม

ยุทธฯที่ 3 - 15



ยุทธฯที่ 3 - 16
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

3.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอาย ุ
และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ มี
ความรู้ในหลักจิตวทิยาด้านมนุษย์
สัมพนัธแ์ละการสร้างก าลังใจให้แก่
ตนเองและผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อ
การท างานและการด ารงชีวติ
ประจ าวนั
4.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ 
ได้ใช้ค าสอนในพระพทุธศาสนาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตน สร้าง
ความรัก ความเข้าใจและความ
อบอุ่นแก่สมาชิกในครอบครัว
ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบัน
ครอบครัว  ซ่ึงจะส่งผลให้ครอบครัว
 มีความพร้อมในการส่งเสริมให้
สมาชิกในครอบครัวเป็นพลเมืองที่ดี
 มีความสุขในสังคม

3.ประชาชนทั่วไป 
ผู้สูงอาย ุและ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ในหลัก
จิตวทิยาด้านมนุษย
สัมพนัธแ์ละสร้าง
ก าลังใจให้แก่ตนเอง
และผู้อื่น มีทัศนคติที่ดี
ต่อการท างานและการ
ด ารงชีวติประจ าวนั
4.ประชาชนทั่วไป 
ผู้สูงอาย ุและ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯและ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ ใช้ค าสอน
ของพระพทุธศาสนา
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตน สร้างความรัก
 ความเข้าใจ และมี
ความอบอุ่น ครอบครัว
มีความพร้อมในการ
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ยุทธฯที่ 3 - 17
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

8 เทศบาลพบประชาชน 1.เพื่อรับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน
2.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์
และความเข้าใจอันดีรหวา่งเทศบาล
กับประชาชน
3.เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการับบริการด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวกับภารกิจของเทศบาล
4.เพื่อบูรณาการการให้บริการ
สาธารณะกับหน่วยงานภายนอก
และภาคเอกชนในการให้บริการ
ประชาชน เช่น บริการตรวจสุขภาพ
 วดัความดัน ให้ค าแนะน าด้าน
สุขภาพ บริการตัดผม การฉีดวคัซีน
สัตวเ์ล้ียง
5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในด้านการแสดงความรู้
ความสามารถของประชาชนใน
ชุมชนในรูปแบบต่างๆ

ประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน 
650 คน

1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   จ านวนคน 1.ได้ทราบถึงปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชน และแก้ไข
ปัญหาได้ตามความ
ต้องการของประชาชน 
ตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล
2.เกิดความสัมพนัธอ์ันดี
ระหวา่งเทศบาลกับ
ประชาชน
3.ประชาชนได้รับความ
สะดวกในด้านการมา
รับบริการด้านต่างๆ
4.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการแสดง
ความรู้ความสามารถ
5.ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ตาม
อ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล
6.ชุมชนเกิดการพฒันา
อยา่งเข้มแข็ง
7.น าปัญหาต่างๆของ

กองสวสัดิการ
สังคม
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ยุทธฯที่ 3 - 18
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

6.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
7.เทศบาลได้รับทราบปัญหาต่างๆ
ของประชาชน เพื่อน าไปก าหนด
เป็นแนวทางและนโยบายการ
พฒันาชุมชน
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ยุทธฯที่ 3 - 19
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

9 ส่งเสริมพฒันาเพิ่ม
ศักยภาพและอบรมสัมมนา
ของผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน 
อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 
และสมาชิกชุมชน และ
ศึกษาดูงาน

1.เพื่อส่งเสริมความรู้ และเพิ่มพนู
ทักษะการพฒันาชุมชนให้กับผู้น า
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน 
อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิก
ชุมชน 2.เพื่อส่งเสริมประสบการณ์
และแลกเปล่ียนเรียนรู้การพฒันา
ชุมชนกับหน่วยงานภายนอกและ
น ามาประยกุต์ใช้กับชุมชนตนเองได้
 3.เพื่อส่งเสริมความรัก ความ
สามัคคีสร้างความสัมพนัธร์ะหวา่ง
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4.เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน 5.เพื่อส่งเสริมพฒันาอาชีพ
และวสิาหกิจชุมชน 6.เพื่ออบรม
เพิ่มศักยภาพผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน  อนุกรรมการ
 ที่ปรึกษาและสมาชิกชุมชนในด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ

ผู้น าชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน อนุกรรมการ ที่
ปรึกษา และสมาชิกชุมชน
 จ านวน 710 คน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนคน 1.ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน 
อนุกรรมการ ที่ปรึกษา
และสมาชิกชุมชน มี
ความรู้ ความสามารถ 
มีการเรียนรู้ร่วมกัน
สามารถวเิคราะห์
ปัญหาสาเหตุและ
แนวทางในการแก้ไข
จัดล าดับความส าคัญใน
การวางแผนพฒันา
ชุมชนในกระบวนการ
บริหารจัดการชุมชน 2.
ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน 
อนุกรรมการ ที่ปรึกษา
และสมาชิกชุมชน มี
ส่วนร่วมในการสร้าง
ความเข้มแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองช่วยเหลือ
ซ่ึงกัน เห็นความส าคัญ
ของการพฒันาชุมชน 
สามารถน า

กองสวสัดิการ
สังคม
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ยุทธฯที่ 3 - 20
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

3.ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน 
อนุกรรมการ ที่ปรึกษา
และสมาชิกชุมชน เกิด
ความรัก ความสามัคคี
สามารถสร้าง
ความสัมพนัธร์ะหวา่ง
ชุมชนและองค์กรอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องได้ 4.ชุมชน
ได้รับความรู้สามารถ
น ามาพฒันาด้าน
เศรษฐกิจของชุมชนได้ 
5.ชุมชนได้รับการ
พฒันาและส่งเสริมด้าน
อาชีพ 6.ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน 
อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 
และสมาชิกในชุมชนมี
ความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ยุทธฯที่ 3 - 21
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

10 ส่งเสริมกีฬาชุมชนสัมพนัธ ์
ต้านยาเสพติด

1.เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน/คณะ
กรรมการพมันาสตรีชุมชนและ
สมาชิกชุมชนร่วมวางแผนจัด
กิจกรรมทางด้านกีฬาร่วมกัน 2.เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความรัก
 ความสามัคคี ในเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุสตรี ประชาชนในทุก
ชุมชนและครอบครัว 3.เพื่อให้เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอาย ุสตรี ประชาชนใน
ชุมชน และในครอบครัวใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย การเล่นกีฬา เพื่อผ่อน
คลายความตึงเครียดท าให้สุขภาพดี
 จิตใจและอารมณ์แจ่มใส 4.เพื่อ
สร้างจิตส านึกในการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดย
การส่งเสริมการเล่นกีฬา 5.เพื่อ
เชื่อมความสัมพนัธอ์ันดีระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในชุมชน

จัดการแข่งขันกีฬา
ระหวา่งชุมชนในเขต
เทศบาล ประมาณ 1,000
 คน/ปี ให้กับเด็ก เยาวชน
 และประชาชน

3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   จ านวนคน 1.คณะกรรมการชุมชน/
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีชุมชนและสมาชิก
ชุมชนมคีวามสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกนัโดยใช้กจิกรรม
กฬีา 2.เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ สตรีประชาชน
ในชุมชนและใน
ครอบครัว มส่ีวนเกดิ
ความรักความสามคัคี 
เพิ่มมากขึน้ 3.เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี 
ประชาชนในชุมชนและ
ในครอบครัว ได้ใช้เวลา
ว่างใหเ้กดิประโยชนม์ี
สุขภาพร่างกายดี มี
อารมณ์แจ่มใส 4.เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี 
ประชาชนในชุมชนและ
ในครอบครัวหา่งไกล
จากยาเสพติดมจีิตส านกึ
ในการ ออกก าลังกาย
และตระหนกัถึงพิษภยั

กองสวสัดิการ
สังคม
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ยุทธฯที่ 3 - 22
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

11 ส่งเสริม สนับสนุนกองทุน
สวสัดิการชุมชนและศึกษา
ดูงาน

1.เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิก
กองทุนสวสัดิการชุมชนได้จัดต้ัง
กองทุนสวสัดิการชุมชน รู้หลักการ
บริหารงานกองทุนสวสัดิการชุมชน
และการมีส่วนร่วมในการพฒันา
กองทุนสวสัดิการชุมชน 2.เพื่อให้
คณะกรรมการทุกฝ่าย เกิดความ
ภาคภูมิใจ และตระหนักในหน้าที่
ของตนเอง 3.เพื่อให้คณะกรรมการ
กองทุนสวสัดิการชุมชนและสมาชิก
กองทุนสวสัดิการชุมชนได้สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 4.
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ทราบถึง
ความต้องการของกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนในชุมชนรวมทั้งทราบถึง
ปัญหา อุปสรรค ในการพฒันาเพื่อ
ก าหนดเป็นแนวทางและนโยบายใน
การพฒันากองทุนสวสัดิการชุมชน

จัดต้ังกองทุนสวสัดิการ
ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ 
และจัดอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานปีละ 1 คร้ัง

500,000     500,000     500,000     500,000     จ านวนคน 1.มีการจัดต้ังกองทุน
สวสัดิการชุมชน 
คณะกรรมการและ
สมาชิกกองทุน
สวสัดิการชุมชน 
สามารถบริหารจัดการ
วเิคราะห์ปัญหาสาเหตุ
และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา จัดล าดับ
ความส าคัญวาง
แผนพฒันากองทุน
สวสัดิการชุมชน และ
ประเมินผลได้ 2.
คณะกรรมการและ
สมาชิกกองทุน
สวสัดิการชุมชน เกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจใน
บทบาทหน้าที่ของตน 
เป็นแรงผลักดันในการ
พฒันากองทุน
สวสัดิการชุมชนของ
ตนเอง 3.ท าให้สมาชิก
กองทุนสวสัดิการชุมชน

กองสวสัดิการ
สังคม
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ยุทธฯที่ 3 - 23
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

ได้เรียนรู้ร่วมกันถึงแนว
ทางการพฒันากองทุน
สวสัดิการชุมชน 4.ท าให้
เทศบาลนครนครสวรรค์
ได้ทราบข้อมูลปัญหา
และความต้องการของ
กองทุนสวสัดิการชุมชน
 ประกอบการวางแผน
และนโยบายในการ
พฒันา กองทุนสวดิัการ
ชุมชน

ยุทธฯที่ 3 - 23



ยุทธฯที่ 3 - 24
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

12 ส่งเสริมอบรม
คณะกรรมการกองทุน
ชุมชนเมือง สมาชิกกองทุน
และศึกษาดูงาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพฒันา
แลกเปล่ียนทัศนคติประสบการณ์
ท างานประสานให้เกิดความร่วมมือ
กับกลไก เครือข่ายกองทุนชุมชน
เมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน อยา่งน้อยปี
ละ 1 คร้ัง

200,000     200,000     200,000     200,000     จ านวนคน พฒันาแลกเปล่ียน
ทัศนคติประสบการณ์
การท างานประสานให้
เกิดความร่วมมือกับ
กลไกเครือข่ายกองทุน
ชุมชนเมือง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มากยิง่ขึ้น ท าให้
กองทุนชุมชนเมืองมี
การบริหารจัดการที่ดี 
ถูกต้องโปร่งใส

กองสวสัดิการ
สังคม
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ยุทธฯที่ 3 - 25
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

13 สนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมคณะกรรมการ
จัดท าแผนพฒันาชุมชน
และศึกษาดูงาน

1.เพื่อให้คณะกรรมการ สมาชิกและ
ประชาชนในชุมชนจัดท าแผนชุมชน
ได้รู้หลักการการประชุมประชาคม
การบริหารงานและมีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนของตนเอง
2..เพื่อให้คณะกรรมการ สมาชิก
และประชาชนในชุมชนมีจิตส านึก
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในการแก้ไขปัญหาและการ
พฒันาชุมชนอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื
3.เพื่อให้คณะกรรมการ สมาชิกและ
ประชาชนในชุมชนได้สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการ
จัดท าแผนชุมชน เพื่อการพฒันา
และแก้ไขปัญหาตรงตามความ
ต้องการของประชาชน

คณะกรรมการชุมชน 
อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 
และสมาชิกชุมชน  71 
ชุมชน

1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   จ านวนชุมชน 1.คณะกรรมการ 
สมาชิก และประชาชน
ทุกฝ่ายในชุมชน 
สามารถวเิคราะห์ปัญหา
 สาเหตุ และแนวทางใน
การแก้ไข จัดล าดับ
ความส าคัญ วางแผน
ด าเนินการพฒันาชุมชน
 และร่วมกันจัดท า
ประชุมประชาคมแผน
ชุมชนได้
2.คณะกรรมการ 
สมาชิก และประชาชน
ทุกฝ่ายในชุมชนได้
ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของตนเองและ
เป็นแรงผลักดันในการ
ท างานด้านการแก้ไข
ปัญหาและพฒันาชุมชน
ตนเองได้อยา่งต่อเนื่อง
และยัง่ยนื
3.คณะกรรมการ 
สมาชิก และประชาชน

กองสวสัดิการ
สังคม
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ยุทธฯที่ 3 - 26
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

4.เทศบาลได้ทราบถึงความต้องการ
ของประชาชนในชุมชน รวมทั้ง
ทราบถึงอุปสรรค์ในการพฒันาชุมชน
 เพื่อเข้าสู่แผนพฒันาเทศบาล 
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
5.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชนโดยมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์และให้
ค าปรึกษาในการด าเนินการจัดท า
แผน

4.เทศบาลได้รับทราบ
ข้อมูลปัญหาความ
ต้องการของแต่ละ
ชุมชนมาประกอบการ
วางแผนและก าหนด
นโยบายการพฒันา
ชุมชน เพื่อเข้าสู่
แผนพฒันาเทศบาล 
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
5.ท าให้ได้รับส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชนโดย
เจ้าหน้าที่ร่วม
สังเกตการณ์และให้
ค าปรึกษาในการ
ด าเนินการจัดท าแผน
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ยุทธฯที่ 3 - 27
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

14 อบรม สัมมนา
คณะกรรมการพฒันาสตรี
และสมาชิกสตรีชุมชน และ
ศึกษาดูงาน

1.เพื่อส่งเสริมความรู้ และเพิ่มพนู
ทักษะการพฒันาชุมชนให้กับ
คณะกรรมการพฒันาสตรีและ
สมาชิกชุมชน 2.เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพคณะกรรมการสตรีและ
สมาชิกชุมชนให้มีภาวะผู้น า  
คุณธรรม จริยธรรม สามารถพฒันา
ชุมชนของตนเองให้มีความยัง่ยนื
ต่อไปได้ 3.เพื่อส่งเสริม
ประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้
การพฒันาชุมชนกับหน่วยงาน
ภายนอกและน ามาประยกุต์ใช้กับ
ชุมชนตนเองได้

คณะกรรมการพฒันาสตรี
 และสมาชิกสตรีชุมชน 
จ านวน 600 คน

1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   จ านวนคน 1.คณะกรรมการพฒันา
สตรี และสมาชิกสตรี มี
ความรู้สามารถ มีการ
เรียนรู้ร่วมกันและ
แนวทางในการแก้ไข
จัดล าดับความส าคัญใน
การวางแผนพฒันา
ชุมชนในกระบวนการ
บริหารจัดการชุมชน 2.
คณะกรรมการพฒันา
สตรีและสมาชิกชุมชน 
มีความรู้ เป็นผู้น า
เพิ่มขึ้น มีคุณธรรม 
จริยธรรมสามารถ
พฒันาชุมชนของตนเอง
ให้มีความยัง่ยนืต่อไป 
3.คณะกรรมการพฒันา
สตรีและสมาชิกสตรี มี
ส่วนร่วมในการสร้าง
ความเข็มแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกันเห็น
ความส าคัญของการ

กองสวสัดิการ
สังคม
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ยุทธฯที่ 3 - 28
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

4.เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีสร้าง
ความสัมพนัธร์ะหวา่งชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
5.เพื่อน าประสบการณ์ที่ได้รักจาก
การทัศนศึกษาดูงานมาประยกุต์ใช้
ในการพฒันาชุมชนของตนเอง 
6.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกิดการ
พฒันาอาชีพและวสิาหกิจชุมชน 
7.เพื่ออบรมเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการพฒันาสตรีและ
สมาชิกสตรีชุมชน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.คณะกรรมการพฒันา
สตรีและสมาชิกสตรี
ชุมชน มีความรักความ
สามัคคี สามารถสร้าง
ความสัมพนัธร์ะหวา่ง
ชุมชนและองค์กรอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องได้
5.คณะกรรมการพฒันา
สตรีและสมาชิกสตรี  
สามารถน า
ประสบการณ์ที่ได้จาก
การศึกษาดูงานมา
ประยกุต์ใช้ในการ
พฒันาชุมชนของตนเอง
ได้
6.คณะกรรมการพฒันา
สตรีและสมาชิกสตรี
ชุมชนเกิดการเรียนรู้ 
และมีการพฒันาอาชีพ
และวสิาหกิจชุมชน
อยา่งยัง่ยนื 
7.คณะกรรมการพฒันา
สตรีและสมาชิกสตรี
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ยุทธฯที่ 3 - 29
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

15 คัดเลือกคณะกรรมการ
พฒันาสตรีดีเด่นสมาชิก
สตรีดีเด่นในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

1.เพื่อเป็นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
แก่คณะกรรมการพฒันาสตรีและ
สมาชิกสตรีดีเด่นในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ 
2.เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้
คณะกรรมการพฒันาสตรีและ
สมาชิกสตรีในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้รับการยกยอ่งเผยแพร่
เกียรติคุณ เกิดความภาคภูมิใจและ
เป็นแบบอยา่งที่ดี
3.เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
คณะกรรมการพฒันาและสมาชิก
สตรีในชุมชนร่วมใจกัน ร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมรับผิดชอบและร่วมกัน
พฒันาชุมชนอยา่งต่อเนื่อง

คณะกรรมการพฒันาสตรี
และสมาชิกสตรีชุมชน 
จ านวน 204 คน

100,000     100,000     100,000     100,000     จ านวนชุมชน 1.คณะกรรมการพฒันา
สตรีดีเด่นและสมาชิก
สตรีดีเด่นในชุมชนได้รับ
การยกยอ่งและเชิดชู
เกียรติเป็นแบบอยา่งที่
ดีของชุมชน 
2.คณะกรรมการพฒันา
สตรีดีเด่นและสมาชิก
สตรีดีเด่นในรับการยก
ยอ่ง เผยแพร่เกียรติคุณ
และเกิดความภาคภูมิใจ
3.คณะกรรมการพฒันา
สตรีสมาชิกสตรีและสตรี
ในชุมชนเกิดความร่วม
ใจกัน ร่วมคิดร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบและ
ร่วมกันพฒันาชุมชน
อยา่งได้ต่อเนื่อง

กองสวสัดิการ
สังคม

ยุทธฯที่ 3 - 29



ยุทธฯที่ 3 - 30
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

16 อบรม ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมศูนยพ์ฒันา
ครอบครัวชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
และศึกษาดูงาน

1.เพื่อการยกยอ่งเชิดชูบุคคลที่มี
ความกตัญญู ประกอบด้วยเด็ก 
เยาวชน คณะกรรมการชุมชน ที่
ปรึกษาชุมชน คณะอนุกรรมการ
ชุมชน ประชาชนในชุมชน 
คณะกรรมการพฒันาสตรีชุมชน 
คณะท างานศูนยพ์ฒันาครอบครัว 
และครอบครัวที่ประสบความส าเร็จ
ในชีวติครอบครัว
2.เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน 
พฒันาความรู้ความเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่และความส าคัญของสถาบัน
ครอบครัว
3.เพื่อเป็นแบบอยา่งที่ดีให้แก้เด็ก 
เยาวชน ประชาชนทั่วไป และ
สมาชิกในครอบครัวเกิดจิตส านึกที่ดี
และเป็นแนวทางปฏิบัติตาม

คณะท างานศูนยพ์ฒันา
ครอบครัวชุมชน สมาชิก
ครอบครัว ประกอบ ด้วย
 พอ่ แม่ ลูก และ
ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 65 ชุมชน

500,000     500,000     500,000     500,000     จ านวนชุมชน 1.เด็ก เยาวชน 
ประชาชน
คณะกรรมการชุมชน ที่
ปรึกษาชุมชน 
คณะอนุกรรมการชุมชน
 ประชาชนในชุมชน 
คณะกรรมการพฒันา
สตรีชุมชน คณะท างาน
ศูนยพ์ฒันาครอบครัว 
และครอบครัวที่ประสบ
ความส าเร็จได้รับการ
เชิดชูเกียรติให้เป็น
แบบอยา่งที่ดีต่อชุมชน
และสังคม
2.เกิดความรักความ
ผูกพนั ความอบอุ่น 
และความมั่นคงของ
ครอบครัวในชุมชน เด็ก 
เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป ได้รับการส่งเสริม
และพฒันาความรู้ ความ
เข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่
 สิทธ ิความเสมอภาค

กองสวสัดิการ
สังคม
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ยุทธฯที่ 3 - 31
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

4.เพื่อให้สมาชิกครอบครัว เช่น พอ่ 
แม่ ลูก ปู่ ยา่ ตา ยาย ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญและเกิดเจตคติที่ดีต่อ
สถาบันครอบครัว
5.เพื่อลดปัญหาความรุ่นแรงใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

3.เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 
ครอบครัวในชุมชน 
สังคม ได้รับแบบอยา่งที่
ดีเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวติ
4.สมาชิกครอบครัว เช่น
 พอ่ แม่ ลูก ปู่ ยา่ ตา 
ยาย ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและเกิด
เจตคติที่ดีต่อสถาบัน
ครอบครัว
5.ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ชุมชน สังคม
 ลดลง
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ยุทธฯที่ 3 - 32
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

17 สนับสนุนกลุ่มสตรีเพื่อ
ส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

1.เพื่อส่งเสริมให้สตรีและประชาชน
ในชุมชนเข้าใจบทบาทและหน้าที่
ของตนเอง มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพฒันาชุมชน 2.เพื่อ
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนของของสตรีชุมชน
 3.เพื่อส่งเสริมให้สตรีในชุมชนมี
การพฒันาศักยภาพของตนเอง
สามารถท างานด้านการพฒันาและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนได้ 4.
เพื่อส่งเสริมให้สตรีและประชาชนใน
ชุมชนมีอาชีพ/รายได้และความ
เป็นอยูท่ี่ดีขึ้น

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 71 
ชุมชน

710,000     710,000     710,000     710,000     จ านวนชุมชน 1.สตรีและประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
พฒันาชุมชน 2.สตรีใน
ชุมชนมีความเข้าใจและ
มีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชน 3.สตรีในชุมชน
เข้าใจและตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 4.สตรีในชุมชน
มีการพฒันาศักยภาพ
และความสามารถการ
พฒันาชุมชนตนเอง 5.
สตรีและประชาชนใน
ชุมชนมีสวสัดิการต่างๆ
 ที่มั่นคง มีอาชีพมี
รายได้ และความ
เป็นอยูท่ี่ดีขึ้น

กองสวสัดิการ
สังคม (เงิน
อุดหนุน)

ยุทธฯที่ 3 - 32



ยุทธฯที่ 3 - 33
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

18 รณรงค์ยติุความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี คนชรา และ
ครอบครัว

1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชน ครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมช่วยดูแล 
เฝ้าระวงั ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี คนชรา 
และครอบครัว 2. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน ผู้น ากลุ่มต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการ ชุมชน 
คณะกรรมการพฒันาสตรีชุมชน 
คณะท างานศูนยพ์ฒันาครอบครัว
ในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ มีเจต
คติที่เหมาะสมตระหนักในสิทธเิด็ก 
สตรี คนชรา และครอบครัว และมี
ทักษะในการแก้ไขความขัดแยง้
อยา่งสร้างสรรค์

1.ประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
2.สตรีในชุมชน ครอบครัว
 และสมาชิกครอบครัว 
เช่น พอ่ แม่  ปู่ ยา่ ตา 
ยาย ลูก หลาน เป็นต้น 3.
ผู้น ากลุ่มต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการพฒันาสตรี
ชุมชน คณะท างานศูนย์
พฒันาครอบครัวในชุมชน 
เป็นต้น จ านวน 250 คน

300,000     300,000     300,000     300,000     จ านวนคน 1.ประชาชน ครอบครัว
 ชุมชนและองค์กร
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมช่วย
ดูแล เฝ้าระวงั ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี 
คนชรา และครอบครัว 
 2.ประชาชน ผู้น ากลุ่ม
ต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการพฒันา
สตรีชุมชน คณะท างาน
ศูนยพ์ฒันาครอบครัว 
ในชุมชน มีความรู้ ความ
เข้าใจมีเจตคติที่
เหมาะสม ตระหนักใน
สิทธเิด็ก สตรี คนชรา 
และครอบครัว และมี
ทักษะในการแก้ไข
ความขัดแยง้อยา่ง
สร้างสรรค์หลีกเล่ียงการ
เป็นผู้กระท า

กองสวสัดิการ
สังคม
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ยุทธฯที่ 3 - 34
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

หลีกเล่ียงการเป็นผู้กระท าความ
รุนแรงและเป็นผู้ถูกกระท า 3.เพื่อ
เป็นการรณรงค์ให้ประชาชน
ครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ท้องถิ่น ตระหนังถึงความส าคัญต่อ
สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
 คนชรา และครอบครัวรวมถึงการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความรุนแรงและเป็น
ผู้ถูกกระท า 3.
ประชาชน ครอบครัว 
ชุมชนและองค์กร
ท้องถิ่น ตระหนังถึง
ความส าคัญต่อ
สถานการณ์ความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี 
คนชราและครอบครัว 
รวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหา และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 4.ลดปัญหา
การกระท าความรุนแรง
ในครอบครัว ชุมชน 
และสังคม

19 ประกวดชุมชนพฒันาดีเด่น
และคัดเลือกคณะกรรมการ
ตัวอยา่ง

1.เพื่อเป็นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
คณะกรรมการชุมชนที่เป็นคนดีเป็น
แบบอยา่งที่ดี และชุมชนที่มีการ
พฒันาดีเด่น

ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก
 จ านวน 10 ชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน 
จ านวน 284 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคน 1.ชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชนมี
ความต่ืนตัว ตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองรวมถึงการมีส่วน
ร่วมในการ

กองสวสัดิการ
สังคม
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ยุทธฯที่ 3 - 35
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

2.เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน 
เชิดชูคนดี และชุมชนที่มีการพฒันา
ดีเด่นที่ได้รับการยกยอ่งให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ และเป็นการสร้างขวญั
และก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 3.
เพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้น ร่วมคิด
 ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบและร่วม
การท างานของคณะกรรมการชุมชน
และประชาชนในชุมชนอยา่งเป็น
องค์รวม 4.เพื่อเป็นต้นแบบและ
แบบอยา่งให้กับชุมชนอื่นๆ ได้
ปฏิบัติตามสามารถขยายผลไปสู่
บุคคล องค์กรและชุมชนอื่นได้ เกิด
เป็นความเข้มแข็งของชุมชนอยา่ง
ยัง่ยนื

พฒันาชุมชนของตนเอง
 2.ชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชนที่
ได้รับการยกยอ่งเชิดชู
เกียรติเกิดความ
ภาคภูมิใจและเห็น
ความส าคัญของการ
เป็นแบบอยา่งที่ดี 3.
คณะกรรมการชุมชน
และประชาชนมีความ
ต่ืนตัวที่จะเข้ามามี
บทบาทและมีส่วนร่วม 
รวมถึงมีความสามัคคี มี
จิตส านึกต่อการพฒันา
ชุมชนของตนเอง เกิด
กระบวนการส่งเสริม
การท างานร่วมกัน 4.
ชุมชนมีการพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นแบบอยา่งที่ดี
เกิดเป็นความเข้มแข็ง
ของชุมชนอยา่งยัง่ยนื
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ยุทธฯที่ 3 - 36
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

20 ส่งเสริม อบรม ความรู้
เกี่ยวกับการพทิักษ์ความ
เสมอภาคและคุ้มครองสิทธิ
สตรีและครอบครัว และ
ศึกษาดูงาน

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรี
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกด้าน ทุกๆ
ระดับในสังคมต้ังแต่ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศ 
เสริมสร้างเจตคติและการยอมรับ
ความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 
และครอบครัว ส่งเสริมและป้องกัน
การละเมิดสิทธมินุษยชนของสตรี
2.เพื่อให้เป็นเวทีสัมมนาวชิาการ
และการสร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือในการพฒันาสตรี เด็ก 
เยาวชน และสถาบันครอบครัวมี
การแลกเปล่ียนความรู้ และความคิด
 รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 
ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
มาตรการคุ้มครองสิทธมินุษยชน

1.ประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
2.สตรีในชุมชนครอบครัว 
และสมาชิกครอบครัว เช่น
 พอ่ แม่ ปู่ ยา่ ตา ยาย ลูก
 หลาน เป็นต้น 3.ผู้น า
กลุ่มต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการพฒันาสตรี
ชุมชน คณะท างานศูนย์
พฒันาครอบครัวในชุมชน 
เป็นต้น จ านวน 250 คน

200,000     200,000     200,000     200,000     จ านวนคน 1.สตรีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกด้าน ทุกๆ
ระดับในสังคมต้ังแต่
ครอบครัว ชุมชน สังคม
 และประเทศ เสริมสร้าง
เจตคติและการยอมรับ
ความเสมอภาคระหวา่ง
หญิงชาย และครอบครัว
 ส่งเสริมและป้องกัน
การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของสตรี
2.เกิดการสร้าง
เครือข่ายและความ
ร่วมมือในการพฒันา
สตรี เด็ก เยาวชน และ
สถาบันครอบครัวมีการ
แลกเปล่ียนความรู้ และ
ความคิด รวมถึงปัญหา
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 
ส่งเสริมและพฒันา
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและ
มาตรการคุ้มครองสิทธิ

กองสวสัดิการ
สังคม
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ยุทธฯที่ 3 - 37
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

3.เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่สตรีผู้
ที่ท างานด้านสตรี เด็กและเยาวชน 
รวมถึงผู้สูงอาย ุทั้งระดับบุคคล 
กลุ่มองค์กร เครือข่ายสตรีในชุมชน
มีความร่วมมือในกิจกรรมทุกด้าน 
ทุกระดับในสังคม

3.สตรีผู้ที่ท างานด้าน
สตรี เด็กและเยาวชน 
รวมถึงผู้สูงอาย ุทั้ง
ระดับบุคคล กลุ่มองค์กร
 ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
เกิดเครือข่ายสตรีใน
ชุมชนมีความร่วมมือใน
กิจกรรมทุกด้าน ทุก
ระดับในสังคม
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ยุทธฯที่ 3 - 38
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

21 ส่งเสริม สนับสนุนอบรม 
การด าเนินกิจการหอพกั 
ภายในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

1.เพื่อจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
 2.เพื่อจัดอบรมผู้ประกอบการ
หอพกั ภายในเขตเทศบาลฯ 3.เพื่อ
จัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
หอพกั ภายในเขตเทศบาลฯ 4.เพื่อ
ควบคุมก ากับดูแลกิจการด้านหอพกั
 ภายในเขตเทศบาลฯ 5.เพื่อ
รายงานนายทะเบียนประจ าท้องที่

เจ้าหน้าที,่ ผู้ประกอบการ
ด้านหอพกัและหอพกั 
ภายในเขต เทศบาลฯ 
จ านวน 150 หอพกั

500,000     500,000     500,000     500,000     จ านวนหอพกั 1.เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ได้มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การ
ท างานระหวา่ง
หน่วยงานและมีการ
พฒันางานที่ดีขึ้น 2.
ผู้ประกอบการเกิด
ความรู้ความเข้าใจตาม
พระราชบัญญัติหอพกั 
พ.ศ.2558 3.เกิด
ฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการหอพกั  
ภายในเขตเทศบาลฯ 4.
การด าเนินกิจการ
หอพกัภายในเขต
เทศบาลถูกต้องตรงตาม
ระเบียบหอพกั พ.ศ.
2558 5.นายทะเบียน
ประจ าท้องที่ได้
รับทราบการด าเนิน
กิจการหอพกัภายในเขต
เทศบาลฯ อยา่งทั่วถึง
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ยุทธฯที่ 3 - 39
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

22 ส่งเสริม สนับสนุนการมี
ส่วนร่วม การจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชนในเขต
เทศบาล

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน 
ให้เกิดความสามัคคีและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม
อันดีงามของไทย

ชุมชนในเขตเทศบาล 
จ านวน  71  ชุมชน

2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   จ านวนชุมชน ประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ภายในชุมชนท า
ให้เกิดความรัก ความ
สามัคคีและเป็นการสืบ
สานขนบธรรมเนียม
ประเพณี วฒันธรรมของ
ไทยไว้

กองสวสัดิการ
สังคม (เงิน
อุดหนุน)

รวมงบประมาณ 22,310,000 22,310,000 22,310,000 22,310,000 
รวมจ านวนโครงการ 22             22             22             22             
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ยทุธฯที่ 3 - 40

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์ ที ่3 พัฒนาการศึกษาและสง่เสริมคุณภาพชวีิต
3. ยทุธศาสตร์ดา้นสวัสดกิารสงัคมและชมุชน
    3.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดเกบ็ข้อมลูพื้นฐานชุมชน
ในเขตเทศบาล

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการจัดเกบ็ข้อมลู
พื้นฐานของชุมชนและเพื่อ
ส่งเสริม สนบัสนนุ ใหป้ระชาชน
มส่ีวนร่วมในการจัดเกบ็ข้อมลู
และประมวลผลข้อมลูพื้นฐาน
ชุมชน 2.เพื่อใหชุ้มชนได้ทราบ
ถึงปญัหาและคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนตนเองทั้งทางด้าน
เศรษฐกจิ ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 3.เพื่อน าข้อมลู
พื้นฐานของชุมชนที่ได้ไปสู่การ
จัดท า ทบทวนและปรับปรุงแผน
ชุมชนของตนเอง 4.เพื่อน า
ข้อมลูพื้นฐานชุมชนที่ได้มา
วางแผนพัฒนาเทศบาลและใช้
ร่วมกบัทุกภาคส่วน

ประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน 
10,000 ครัวเรือน

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือน 1.ชุมชนเกดิความรู้ ความ
เข้าใจสามารถจัดเกบ็ข้อมลู
พื้นฐาน ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนและมคุีณภาพ เกดิ
ความตระหนกัในการมส่ีวนร่วม
ในการจัดเกบ็ข้อมลูพื้นฐาน
และสามารถน าข้อมลูพื้นฐาน
ไปใช้ใหเ้กดิประโยชนไ์ด้อย่าง
ถูกต้องและเกดิประสิทธิผลต่อ
ชุมชนได้
2.ชุมชนสามารถน าข้อมลู
พื้นฐานมาใช้ในการแกไ้ข
ปญัหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนใหดี้ขึน้ ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01
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ยทุธฯที่ 3 - 41
    3.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

3.ชุมชนรับทราบปญัหาที่
เกีย่วข้องกบัคุณภาพชีวิต 
สามารถน าข้อมลูพื้นฐานมา
จัดท า ทบทวนและปรับปรุง
แผนพัฒนาชุมชนของตนเองได้
ส่งผลใหป้ระชาชนในชุมชน
เกดิการพัฒนาแบบพึ่งพา
ตนเองได้ มคุีณภาพชีวิตที่ดี
และมคีวามสุข
4.เทศบาลสามารถน าข้อมลู
พื้นฐานมาใช้ในการตัดสินใจ
และวางแผนในการบริหาร
จัดการร่วมกบัทุกภาคส่วนรวม
ทั้งสามารถแกไ้ขปญัหาต่างๆ 
ได้ตรงตามความต้องการของ
ชุมชนที่แท้จริงเกดิเปน็การ
พัฒนาอย่างยัง่ยืน
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ยทุธฯที่ 3 - 42
    3.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

2 ส่งเสริมอาชีพประชาชน 1.เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะ
ด้านอาชีพใหแ้กแ่มบ่า้น สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชน
ในชุมชน
2.เพื่อสร้างโอกาสใหค้วามรู้และ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
เปน็การเพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรือน
3.เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้
ใหแ้กชุ่มชน ลดปญัหาการว่างงาน
4.เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชนต่์อตนเองและ
ครอบครัว
5.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
 200 คน

200,000       200,000       200,000       200,000       จ านวนคน 1.แมบ่า้น สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ และประชาชนในชุมชน
มคีวามรู้และทักษะด้านอาชีพ
มากขึน้
2.ประชาชนมคีวามรู้และ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
เปน็การเพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรือน
3.ประชาชนมอีาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้และลดปญัหาการว่างงาน
4.ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์
5.ประชาชนมคุีณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้

กองสวัสดิการ
สังคม
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ยทุธฯที่ 3 - 43
    3.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

3 ส่งเสริม สนบัสนนุกจิกรรม
งานวันเด็ก

1.เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุให้
เด็กมส่ีวนร่วมในการจัดกจิกรรม
ต่างๆ ในชุมชนกอ่ใ่หเ้กดิความรัก
ความสามคัคี 2.เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนนุการจัดกจิกรรมใหเ้ด็ก
ในการจัดกจิกรรมงานวันเด็กใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 3.
เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของ
เด็กในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 4.เพื่อส่งเสริม
สนบัสนนุการจัดกจิกรรมพัฒนา
คุณภาพเด็ก 5.เพื่อใหเ้ด็กได้ยึด
มัน่ในสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ ในการปกครอง
แบบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ 
6.เพื่อเปน็การส่งเสริมนโยบาย
ของรัฐ ตามหลักค่านยิมของคน
ไทย 12 ประการ

เด็กในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 3,000
 คน

400,000       400,000       400,000       400,000       จ านวนคน 1.เด็กแมส่ีวนร่วมในการจัด
กจิกรรมต่างๆ ในชุมชน
กอ่ใหเ้กดิความรัก ความ
สามคัคี 2.เด็กในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์มส่ีวนร่วม
กจิกรรมงานวันเด็กแหง่ชาติ 3.
เด็กในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้รับการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพ 4.เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้มกีจิกรรมซ่ึงเปน็
การใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์
 5.เด็กในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์มจีิตส านกึรักใน
สถาบนัชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์ 6.เด็กในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้
รับทราบถึงหลักค่านยิม 12 
ประการตามนโยบายของรัฐบาล

กองสวัสดิการ
สังคม
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ยทุธฯที่ 3 - 44
    3.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

4 อบรมส่งเสริม กจิกรรมเด็ก
และเยาวชน สภวาะผู้น า
เด็กและสมาชิกเด็กและ
เยาวชน

1.เพื่อการพัฒนาเรียนรู้ตลอดชวีิต
 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มี
การเรียนรู้นอกสถานที่ ได้ใชเ้วลา
ว่างให้เกดิประโยชน์ เปิดโอกาสให้
ได้รับการพัฒนาด้านสังคมให้มี
ศักยภาพยิ่งขึ้น
2.เพื่อการส่งเสริมการจดัการศึกษา
เพื่อการมีงานท าและการประกอบ
อาชพีอยา่งมีคุณภาพรองรับการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน
3.เพื่อการส่งเสริมเครือขา่ยในการ
ขบัเคล่ือนงานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น
4.เพื่อการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ด ารงชวีิตอยา่งมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น
5.เพื่อให้การด าเนินงานด้านการ
พัฒนามีกจิกรรมอยา่งต่อเนื่องและ
เพื่อเชื่อมความเขา้ใจอนัดีระหว่าง
เทศบาลกบัเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนในชุมชน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 150 
คน

500,000       500,000       500,000       500,000       จ านวนคน 1.เด็กและเยาวชนได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้มี
การเรียนรู้นอกสถานที่ ได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์เปิดโอกาสให้
ได้รับการพัฒนาด้านสังคมให้มี
ศักยภาพยิ่งขึ้น
2.เด็กและเยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานท าและการประกอบอาชีพ
อย่างมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
3..เด็กและเยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมเครือข่ายในการขับเคล่ือน
งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4..เด็กและเยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมให้ด ารงชีวิตอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5..เด็กและเยาวชนได้รับการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนามี
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเพื่อ
เชื่อมความเข้าใจอันดีระหว่าง
เทศบาลกับเด็กและเยาวชน

กองสวัสดิการ
สังคม
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ยทุธฯที่ 3 - 45
    3.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

5 วัยรุ่นยุคใหมก่บัปญัหา
เพศสัมพันธ์กอ่นวัยอนั
สมควรและศึกษาดูงาน

1.เพื่อเปน็การสร้างความ
ตระหนกัและองค์ความรู้เร่ือง
บทบาทและคุณค่าของความเปน็
ชายหญิงในสังคม พัฒนาการทาง
เพศ การจัดการอารมณ์ สัมพัธ
ภาพทางเพศ พฤติกรรมเส่ียงทาง
เพศ การเสริมสร้างสุขภาพของ
เด็ฏ เยาวชน วัยรุ่นทุกเพศทุกวัย
 และครอบครัว
2.เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน วัยรุ่นทุก
เพศทุกวัย และครอบครัว มี
ความรู้เร่ืองเพศศึกษาอย่างถูกต้อง
3.เพื่อการพัฒนาเครือข่ายการ
ปอ้งกนัการต้ังครรภใ์นวัยรุ่น

เด็กและเยาวชน สมาชิก
ในครอบครัว ระกอบด้วย
 พ่อ แม ่บตุร และบตุรที่
เปน็เยาวชนกลุ่มหนุม่สาว
 จ านวน 200 คน

300,000       300,000       300,000       300,000       จ านวนคน 1.เด็ก เยาวชน วัยรุ่นทุกเพศ
ทุกวัย และครอบครัว 
ตระหนกัและองค์ความรู้เร่ือง
บทบาทและคุณค่าของความ
เปน็ชายหญิงในสังคม 
พัฒนาการทางเพศ การจัดการ
อารมณ์ สัมพัธภาพทางเพศ 
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ การ
เสริมสร้างสุขภาพของเด็ฏ 
เยาวชน วัยรุ่นทุกเพศทุกวัย 
และครอบครัว
2.เด็ก เยาวชน วัยรุ่นทุกเพศ
ทุกวัย และครอบครัว มคีวามรู้
เร่ืองเพศศึกษาอย่างถูกต้อง
3.เกดิการพัฒนาเครือข่ายการ
ปอ้งกนัการต้ังครรภใ์นวัยรุ่น

กองสวัสดิการ
สังคม
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ยทุธฯที่ 3 - 46
    3.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

6 สนบัสนนุชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
และพัฒนาศักยภาพชุมชน
เข้มแข็ง

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกีย่วกบัการพัฒนาชุมชน
ใหก้บัประชาชน 2.เพื่อ
เสริมสร้างกระบวนการมส่ีวน
ร่วมของประชาชน 3.เพื่อส่งเสริม
ใหชุ้มชนมกีารพัฒนาศักยภาพใน
ชุมชนของตนเอง 4.เพื่อส่งเสริม
ใหป้ระชาชนในชุมชนได้มกีาร
แลกเปล่ียนความคิด และ
เสนอแนะ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ทั้งหมด 71 ชุมชน

1,065,000    1,065,000    1,065,000    1,065,000    จ านวนชุมชน 1.ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมคีวามรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบัการพัฒนา
ใหก้บัประชาชน 2.ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมเสริมสร้าง
กระบวนการมส่ีวนร่วม 3.
ผู้เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมให้
ชุมชนมกีารพัฒนาศักยภาพใน
ชุมชนของตนเอง

กองสวัสดิการ
สังคม (เงิน
อดุหนนุ)

ปญัหาต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อ
น าเสนอเทศบาล 5.เพื่อให้
ประชาชนในชุมชนมจีิตส านกึใน
การสร้างความสามคัคีช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั ไมเ่อารัดเอาเปรียบ
 ไมเ่บยีดเบยีนซ่ึงกนัและกนั

4.ประชาชนในชุมชนได้มกีาร 
แลกเปล่ียนความคิด 
เสนอแนะปญัหาต่าง ๆใน
ชุมชนเพื่อน าเสนอเทศบาล 5.
ประชาชนมจีิตส านกึในการ
สร้างความสามคัคี ช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัไมเ่อารัดเอ
เปรียบไมเ่บยีดเบยีนซ่ึงกนัและ
กนั

พอช.,ท้องถิ่น, พอช.,ท้องถิ่น,
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ยทุธฯที่ 3 - 47
    3.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

7 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ อบรมสัมมนา 
และศึกษาดูงาน

1.เพื่อใหผู้้สูงอายุมคุีณภาพชีวิต
ที่ดีด้วยการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่ามศัีกด์ิศรี พึ่งพาตนเองได้ 
และมหีลักประกนัที่มัน่คง 2.เพื่อ
สร้างจิตส านกึใหสั้งคมไทย
ตระหนกัถึงผู้สูงอายุในฐานะ
บคุคลที่มปีระโยชนต่์อส่วนรวม
และส่งเสริมใหค้งคุณค่าไว้ให้
นานที่สุด 3.เพื่อใหป้ระชาชน
ตระหนกัถึงการเตรียม
ความส าคัญของการเตรียมการ 
และมกีารเตรียมความพร้อมเพื่อ
การเปน็ผู้สูงอายุที่มคุีณภาพ 4.
เพื่อใหป้ระชาชน ครอบครัว 
ชุมชนตระหนกัและมส่ีวนร่วมใน
ภารกจิด้านผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในชุมชนจ านวน 
70 คน

    2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000 จ านวนผู้สูงอายุ
ในชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

1.ผู้สูงอายุมคุีณภาพชีวิตที่ดี
ด้วยการด ารงชีวิตอย่างมคุีณค่า
 มศัีกด์ิศรี พึ่งพาตนเองได้ 
และมหีลักประกนัที่มัน่คง 2.
ประชาชนในสังคมมจีิตส านกึ 
และตระหนกัถึงใหน้านที่สุด
ผู้สูงอายุในฐานะบคุคลที่มี
ประโยชนต่์อส่วนรวมและ
ส่งเสริมใหค้งคุณค่าไว้ใหน้าน
ที่สุด 3.ประชาชนตระหนกัถึง
การเตรียมความส าคัญของการ
เตรียมการ และมกีารเตรียม
ความพร้อมเพื่อการเปน็
ผู้สูงอายุที่มคุีณภาพ 4.
ประชาชน ครอบครัว ชุมชน 
ตระหนกัและมส่ีวนร่วมใน
ภารกจิด้านผู้สูงอายุ

กองสวัสดิการ
สังคม

พอช.,ท้องถิ่น, พอช.,ท้องถิ่น,

ยทุธฯที่ 3 - 47



ยทุธฯที่ 3 - 48
    3.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

8 ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติั 1.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใน
ด้านต่างๆ  ของประชาชนที่
ประสบภยัพิบติั ในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ 2.เพื่อฟื้นฟู
สถานภาพทางสังคม แก่
ประชาชน ที่ประสบภยัพิบติั เช่น
การใหบ้ริการด้านข้อมลูข่าวสาร
ความรู้ และค าปรึกษาต่างๆ ให้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และ
ด าเนนิชีวิตได้อย่างปกติ 3.เพื่อ
ฟื้นฟูที่อยูอ่าศัย แกป่ระชาชนที่
ประสบภยัพิบติั ตามระเบยีบที่
ทางราชการก าหนด

ประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ที่ประสบ
ภยัพิบติั

    1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000 จ านวน
ประชาชนที่
ประสบภยัพิบติั
ได้รับความ
ช่วยเหลือ เพื่อ
บรรเทาความ
เดือดร้อน

1.สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนในด้านต่างๆ ของ
ประชาชนที่ประสบภยัพิบติั ใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 2.
สามารถฟื้นฟูสถานภาพทาง
สังคม แกป่ระชาชนที่ประสบ
ภยัพิบติั เช่น การใหบ้ริการ
ด้านข้อมลูข่าวสาร ความรู้ 
และค าปรึกษาต่างๆ ให้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
และด าเนนิชีวิตได้อย่างปกติ 
3.สามารถฟื้นฟูที่อยูอ่าศัย แก่
ประชาชนที่ประสบภยัพิบติั 
ตามระเบยีบที่ทางราชการ
ก าหนด

กองสวัสดิการ
สังคม
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ยทุธฯที่ 3 - 49
    3.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

9 จัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมปลอดภยัส าหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส

1.เพื่อเปน็การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสใหดี้ขึน้ 2.เพื่อเปน็
การจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและปลอดภยัแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 3.เพื่อลดภาวะ
ทุพพลภาพของผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้ด้อยโอกาส 4.เพื่อ
เปน็การเพิ่มเความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

       300,000        300,000        300,000        300,000 จ านวนคน 1.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส มคุีณภาพชีวิตที่
ดีขึน้ 2.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส มสีภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมและปลอดภยัใน
การด าเนนิชีวิต 3.ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการผู้ด้อยโอกาสมสีภาวะ
เส่ียงในการทุพพลภาพลด
นอ้ยลง 4.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสสามารถพึ่งพา
ตนเองได้มากขึน้

กองสวัสดิการ
สังคม
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ยทุธฯที่ 3 - 50
    3.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

10 ส่งเสริม สนบัสนนุ อบรม
คณะกรรมการ เจ้าหนา้ที่ 
สมาชิก งานด้านฌาปนกจิ
สงเคราะห์

1.เพื่อจัดอบรม สัมมนา 
เจ้าหนา้ที่ คณะกรรมการฯ และ
สมาชิกฌาปนกจิสงเคราะห ์2.
เพื่อสนบัสนนุการด าเนนิงาน
ด้านฌาปนกจิสงเคราะหใ์หม้ี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ 3.เพื่อ
แลกเปล่ียนทัศนคติและ
ประสบการณ์ท างานระหว่าง
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหแ์ต่
ละสมาคม 4.เพื่อเปน็ขวัญและ
ก าลังใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตที่
ยากไร้อนาถา5.เพื่อเปน็
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลืองานฌาปนกจิ
ศพผู้ยากไร้อนาถา

1.คณะกรรมการฯ 
เจ้าหนา้ที่และสมาชิก
ฌาปนกจิสงเคราะห ์2.
ครอบครัวผู้เสียชีวิตในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
ที่ยากไร้อนาถา

       200,000        200,000        200,000        200,000 จ านวนคน 1.คณะกรรมการฯ เจ้าหนา้ที่
และสมาชิกฌาปนกจิ
สงเคราะหม์คีวามรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกบัพระราชบญัญัติการ
ฌาปนกจิสงเคราะห ์พ.ศ.2545
 กฎกระทรวง ระเบยีบและ
ประกาศที่เกีย่วข้อง และ
การเงิน และการจัดท าบญัชี
ของสมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะห ์2.การด าเนนิงาน
ของสมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะหม์คีวามถูกต้องและ
มปีระสิทธิภาพมากขึน้

กองสวัสดิการ
สังคม

3.เกดิความสามคัคีแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การการท างาน
ของแต่ละสมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะห์4.ครอบครัว
ผู้เสียชีวิตที่ยากไร้อนาถามี
ขวัญและก าลังใจ 5.ช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ยากไร้
อนาถา

กองสวัสดิการ
สังคม
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ยทุธฯที่ 3 - 51
    3.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

11 แกไ้ขปญัหาความยากจน 1.เพื่อใหป้ระชาชนผู้ว่างงาน 
ครอบครัวที่ยากจนในชุมชน มี
ความรู้ความเข้าใจแนวทาง
ขัน้ตอนวิธีการประสานงาน
ส าหรับจัดหางานส่งเสริมอาชีพ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
รวดเร็ว
2.เพื่อเปน็แนวทางใหป้ระชาชนผู้
ว่างงาน ครอบครัวที่ยากจนใน
ชุมชนได้รับความรู้ในการแกไ้ข
ปญัหาความยากจน โดยใช้หลัก
และความรู้บนพื้นฐานในการ
ด าเนนิชีวิตแบบพอเพียง
3.เพื่อใหค้รัวเรือนที่ประสบ
ปญัหาความยากจนได้ยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็นเปน็สุข

ประชาชนผู้ว่างงาน 
ครอบครัวที่ยากจน 
จ านวน 250 คน

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคน 1.ประชาชนผู้ว่างงาน 
ครอบครัวที่ยากจนในชุมชน มี
ความรู้ความเข้าใจแนวทาง
ขัน้ตอนวิธีการประสานงาน
ส าหรับจัดหางานส่งเสริมอาชีพ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
รวดเร็ว
2.ประชาชนผู้ว่างงาน 
ครอบครัวที่ยากจนได้รับความรู้
ในการแกไ้ขปญัหาความ
ยากจน โดยใช้หลักและความรู้
บนพื้นฐานในการด าเนนิชีวิต
แบบพอเพียง
3.ระดับคุณภาพชีวิตของ
ครัวเรือนดีขึน้

กองสวัสดิการ
สังคม

4.เพื่อใหค้รัวเรือนที่ประสบ
ปญัหาความยากจนได้ประอาชีพ
ที่เหมาะสมรายได้สูงขึน้
5.เพื่อใหค้รัวเรือนที่ขาดแคลน
ประกอบอาชีพได้มอีาชีพ
กอ่ใหเ้กดิรายได้

4.เกดิอาชีพและรายได้เพิ่มขึน้
5.เกดิอาชีพหลักและอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้
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ยทุธฯที่ 3 - 52
    3.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

12 สงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส
และผู้ไร้ที่พึ่งในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

1.เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส 
เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บปว่ย
เร้ือรังผู้ติดเชือ้ HIV ผู้ที่ช่วยเหลือ
ตนเองไมไ่ด้และถูกทอดทิ้ง ผู้พ้น
โทษบคุคลที่มรีายได้ไมเ่พียงพอ
ต่อการด ารงชีวิต รวมถึง
ครอบครัวยากจนที่ประสบ
ปญัหาซ้ าซ้อน เช่น ผู้สูงอายุที่มี
ลักษณะความพิการได้รับความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสม 2.เพื่อเปน็
การสงเคราะหแ์ละพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสให้
ได้รับการสงเคราะหแ์ละได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม 3.เพื่อแกไ้ขปญัหา
ความเดือดร้อนและความ
ต้องการของผู้ด้อยโอกาสซ่ึง
ประสบความทุกข์ยาก โดยอาศัย
กระบวนการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชน

ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคน 1.ผู้ด้อยโอกาส เช่น คนพิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บปว่ยเร้ือรัง ผู้ติด
เชือ้ HIV ผู้ที่ช่วยเหลือ ตนเอง
ไมไ่ด้ และถูกทอดทิ้ง ผู้พ้นโทษ
 บคุคลที่มรีายได้ไมเ่พียงพอ
ต่อการด ารงชีวิต รวมถึง 
ครอบครัวยากจนที่ประสบ
ปญัหาซ้ าซ้อน เช่น ผู้สูงอายุที่
มลัีกษณะความพิการ ได้รับ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสม 2.
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
สงเคราะหแ์ละได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

กองสวัสดิการ
สังคม
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ยทุธฯที่ 3 - 53
    3.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

4.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ด้อยโอกาสหเ้กดิความมัน่คงใน
การด ารงชีวิตอย่างมศัีกด์ิศรี

3.ผู้ด้อยโอกาสซ่ึงประสบความ
ทุกขย์าก ได้รับการแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนและความ
ต้องการโดยอาศัยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
4.ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสสามารถพึ่งพา
ตนเองได้มากขึ้น

รวมงบประมาณ 7,965,000    7,965,000    7,965,000    7,965,000    
รวมจ านวนโครงการ 12              12              12              12              
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ยทุธฯที่ 3 - 54

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค์ ที่ 3 พัฒนาการศึกษาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตร์ดา้นสวสัดกิารสงัคมและชมุชน
    3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บ้านมั่นคง "โครงการสวรรค์
เมืองใหม"่

เพื่อแกไ้ขปัญหาที่อยูอ่าศัยแก่
คนจนในเขตเมือง

ปรับปรุงในที่ดินเดิม 300
 หลัง กอ่สร้างใหม่ 517 
หลัง

   67,000,000    67,000,000 จ านวนบ้านที่
กอ่สร้าง

ประชาชนเกดิความ
มั่นคงในชวีิต

ส านักการชา่ง

2 บ้านมั่นคงสหกรณ์
เคหสถานชนุชนรณชยั

เพื่อแกไ้ขปัญหาที่อยูอ่าศัยแก่
คนจนในเขตเมือง

กอ่สร้างใหม่ 51 หลัง      5,844,078 จ านวนบ้านที่
กอ่สร้าง

ประชาชนเกดิความ
มั่นคงในชวีิต

ส านักการชา่ง

รวมงบประมาณ 72,844,078   67,000,000   -              -              
รวมจ านวนโครงการ 2                1                -              -              

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

วตัถุประสงค์
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
ตวัชีว้ดั
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

พอช.

พอช.,ท้องถิ่น,
ประชาชนสมทบ

พอช.,ท้องถิ่น,
ประชาชนสมทบ
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ยทุธฯที่ 3 - 55

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค์ ที่ 3 พัฒนาการศึกษาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตร์ดา้นสวสัดกิารสงัคมและชมุชน
    3.4 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สร้างหลักประกนัด้านราย
ได้แกผู้่สูงอายุ

1.เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการสร้างหลักประกนั
ด้านรายได้ฯ 2.เพื่อสร้าง
หลักประกนัด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายภุายในเขต
เทศบาลฯ

   92,268,000   102,948,000   113,628,000   124,308,000 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายมุีหลักประกนั
ด้านรายได้

กองสวัสดิการ
สังคม(เงิน
อดุหนุนฯ)

2 สนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่
คนพิการหรือทุพพลภาพ

1.เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกค่น
พิการหรือทุพพลภาพ 2.เพื่อ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แกค่นพิการหรือทุพพลภาพ

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ภายในเขตเทศบาลฯ

   18,240,000    21,120,000    24,000,000    26,880,000 จ านวนผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ได้รับสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการ
สังคม(เงิน
อดุหนุนฯ)

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01
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ยทุธฯที่ 3 - 56
    3.4 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

3 สงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้ป่วย
เอดส์

1.เพื่อชว่ยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ผู้
ติดเชือ้ และผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบต้องทนทุกขท์รมาน
และประสบปัญหาอยา่งมาก
ในการด ารงชวีิตหรือตกอยูใ่น
ภาวะยากล าบากในการ
ด ารงชวีิต 2.เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ป่วยเอดส์ที่
ทนทุกขท์รมานจากสภาพ
ความเจบ็ป่วย 3.เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ป่วย
เอดส์ ที่ประสบปัญหาด้าน
การครองชพีไม่มีเงินค่า
รักษาพยาบาล 4.เพื่อลด
ความกดดันทั้งด้านอารมณ์
และจติใจของผู้ป่วยเอดส์  ซ่ึง
ต้องเผชญิกบัการถกูกดีกนั
รังเกยีจจากสังคมรอบด้าน

ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 19 คน        450,000        510,000        570,000        630,000 จ านวนผู้ป่วยเอดส์ 1.ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ติดเชื้อ 
และผู้ได้รับผลกระทบ
ต้องทนทุกข์ทรมานและ
ประสบปัญหาอยา่งมาก
ในการด ารงชีวติ หรือตก
อยู่ในภาวะยากล าบาก
ในการด ารงชีวติได้รับ
การช่วยเหลือ 2.
สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ป่วย
เอดส์ที่ทนทุกข์ทรมาน
จากสภาพความเจบ็ป่วย
 3.บรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ป่วย
เอดส์ที่ประสบปัญหา
ด้านการครองชีพ ไม่มี
เงินค่ารักษาพยาบาล 4.
สามารถลดความกดดัน
ทั้งด้านอารมณ์และจติใจ
 ของผู้ป่วยเอดส์ซ่ึงต้อง
เผชิญกบัการถูกกดีกนั
รังเกยีจจากสังคมรอบด้าน

กองสวัสดิการ
สังคม

รวมงบประมาณ 110,958,000  124,578,000  138,198,000  151,818,000  
รวมจ านวนโครงการ 3                3                3                3                

ยทุธฯที่ 3 - 56



ยทุธฯที่ 4 - 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 พัฒนาศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซ้ือที่ดินบริเวณถนนอมัริ
นทร์ช่วงเชือ่มต่อถนนเดิม
กบัถนนผังเมอืงสาย ข.2 
ข้างโรงเรียนนวมนิทราชูทิศ
 มชัฌิม

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยัใน
การจราจร การขนส่ง และ
มรีะบบระบายน้้าที่ดี

ที่ดิน จ้านวน 1 - 0 - 67 ไร่ 
(467 ตารางเมตร)

      4,000,000       4,000,000       4,000,000       4,000,000 จ้านวนที่ดิน
เพิ่มขึน้

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดีได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ส้านกัการช่าง

2 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้าถนนอมั
รินทร์ช่วงเชือ่มต่อถนนเดิม
กบัถนนผังเมอืงสาย ข.2 
ข้างโรงเรียนนวมนิทราชูทิศ
 มชัฌิม

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้
รับความสะดวก ปลอด
ภยัในการจราจรการขนส่ง 
และมรีะบบระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 16.00 เมตร ยาว 
94 เมตร พร้อมท่อระบายน้้า 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      7,000,000       7,000,000       7,000,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดีได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ส้านกัการช่าง

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยทุธฯที่ 4 - 1



ยทุธฯที่ 4 - 2
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

3 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้าและโคม
ไฟถนนภายในชุมชน
สหกรณ์เคหะสถานสวรรค์
เมอืงใหม่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางและมรีะบบ
ระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 9.00 เมตร ยาว 
715 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ปกัเสาพาดสาย
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างโคม
ไฟภนน ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

8,000,000      8,000,000      8,000,000      8,000,000      จ้านวนถนน
พร้อมท่อระบาย
น้้าและระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง
,ประปา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การคมนาคม

ส้านกัการช่าง

4 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนบริเวณทางเข้าศูนย์
ก้าจัดขยะมลูฝอยถึงหนา้
อาคารปฏบิติัการ ต้าบล
บา้นมะเกลือ

เพื่อปรับปรุงถนนทางเข้า
ศูนย์ฝังกลบขยะมลูฝอยฯ

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 
610 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 4,345 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      3,100,000       3,100,000       3,100,000       3,100,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

มถีนนทางเข้าศูนย์ฝัง
กลบขยะมลูฝอยที่ดี

ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
ส้านกัการช่าง

5 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้้ากลุ่ม
ถนนสาธารณะภายใน
ชุมชนหนองปลาแหง้

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การจราจรการขนส่งและมี
ระบบระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
782 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

5,500,000      5,500,000      5,500,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อม ท่อ
ระบายน้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 2



ยทุธฯที่ 4 - 3
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

6 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้าซอย
แยกถนนข้างปัม้เชลล์ (เขา
ขาด) (เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางและมรีะบบ
ระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
264 เมตร  พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 
0.60 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,990,000       1,990,000       1,990,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อม ท่อ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การคมนาคม

ส้านกัการช่าง

7 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้า ซอย
ดาวดึงส์ 11 (เสนอจากค้า
ร้องประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 
4.00-6.00 เมตร ยาว 225 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

1,580,000      1,580,000      1,580,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล 
พร้อม ท่อ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยั จาก
เหตุร้ายและสะดวก
ในการสัญจร

ส้านกัการช่าง

8 ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมดวง
โคมถนนธรรมวิถี (เสนอ
จากค้าร้องของประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคมชนดิ
โคมเด่ียว ดวงโคม LED 
จ้านวน 30 ชุด ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,930,000       1,930,000       1,930,000 จ้านวนเสาไฟฟ้า ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านกัการช่าง

9 ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนแนวผังเมืองสาย ข บน
เกาะยม (เสนอโดยชุมชน
เกาะยม)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางและเชือ่ม
เส้นทางระหว่างสะพาน
ปอ้มหนึง่ถึงสะพานข้าม
แมน่้้านา่น

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
2,300 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

1,610,000      1,610,000      1,610,000      จ้านวนผิวจราจร
 ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางและขนส่ง

ส้าน้าการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 3



ยทุธฯที่ 4 - 4
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

10 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้ากลุ่ม 
ซอยเชือ่มระหว่างถนน
พุทธมงคลนมิติร ตรง
ข้ามโรงเกลือ กบัถนนอมัริ
นทร์วิถี ตรงข้ามพัสดุส่วน
ช่างสุขาภบิาล (เสนอโดย
ชุมชนวัดพุทธ)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 2.00 - 4.00 เมตร
 ยาว 1,007 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

7,170,000      7,170,000      7,170,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อม
ท่อระบายน้้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน้้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

11 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนสาธารณะ จากแยก
ถนนผังเมอืงสาย ก 3 ถึง
บริเวณพื้นที่กอ่สร้าง
อาคารสัญลักษณ์ต้นน้้า
เจ้าพระยา

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางและขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.20 
เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
675 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 4,050 ตร.ม. พร้อมไหล่
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างข้างละ 1.50 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      7,300,000       7,300,000       7,300,000       7,300,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจรค.ส.ล. 
พร้อมไหล่ทาง
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัในการ
คมนาคม

ส้านกัการช่าง

12 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้้าถนน
ภายในชุมชนวัดวรนาถ
บรรพต ซอยธรรมวิถี 4

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 2.50 - 3.50 เมตร
 ยาว 160 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์ 
กลาง 0.40 เมตร รวมระบบ
ประปา และระบบไฟฟ้าใน
ชุมชน

      1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 4



ยทุธฯที่ 4 - 5
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

13 ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมดวง
โคมถนนเทพนมิติร (ตัด
ใหม่) (เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคมชนดิ
โคมเด่ียว ดวงโคม LED 
จ้านวน 20 ชุด ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        840,000         840,000         840,000         840,000 จ้านวนเสาไฟฟ้า ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการเดิน
ทางและลดปญัหา
อบุติัเหตุ

ส้านกัการช่าง

14 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้าถนน
โกสีย์ 14 (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางและมรีะบบ
ระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
184 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,240,000 1,240,000      1,240,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อม ท่อ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การคมนาคม

ส้านกัารช่าง

15 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้า ซอย
โกสีย์ 8 (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้
รับความสะดวก ปลอด
ภยัในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
95 เมตรพร้อมท่อระบายน้้า
ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        530,000 530,000        530,000        530,000        จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อม ท่อ
ระบายน้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่การคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 5



ยทุธฯที่ 4 - 6
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

16 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้า ซอย
โกสีย์ 10 (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้
รับความสะดวกปลอด
ภยั ในการจราจร การ
ขนส่งและมรีะบบระบาย
น้้าที่ดี

ผิวจราจร  ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
175  เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร  ตามแบบแปลน
ของเทศบาล

      1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อม ท่อ
ระบายน้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

17 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้า ถนน
สวรรค์วิถี 66
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร  
การขนส่ง และมรีะบบ
ระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 3.00 - 5.00 เมตร
 ยาว 320 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      2,410,000       2,410,000       2,410,000       2,410,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

18 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้า ซอย
โกสีย์ 2 (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้
รับความสะดวก ปลอด
ภยั ในการจราจร การขนส่ง
 และมรีะบบระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
125 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        950,000         950,000         950,000         950,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ในการสัญจร การ
ขนส่งและการ
คมนาคม

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 6



ยทุธฯที่ 4 - 7
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

19 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้าถนน
สาธารณะแยกถนน
พหลโยธินข้างสถานไีฟฟ้า
ย่อยเชือ่มถนนก้าลังพล 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางและมรีะบบ
ระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
883 เมตร พร้อมท่อระบายน้้า
 ค.ส.ล. ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

4,300,000      4,300,000            4,300,000       4,300,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อม ท่อ
ระบายน้้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดีไมม่ปีญัหาน้้าท่วม

ส้านกัการช่าง

20 ติดต้ังปา้ยหยุดรถโดยสาร
ประจ้าทาง (เสนอโดย
สโมสรโรตาร่ีส่ีแคว)

เพื่อแสดงจุดหยุดรถโดยสาร
เปน็การปอ้งกนัและลด
ปญัหาอบุติัเหตุ

ปา้ยหยุดรถโดยสารประจ้า
ทางตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

600,000        600,000        600,000        จ้านวนปา้ยหยุด
รถโดยสาร
ประจ้าทาง

ปญัหาอบุติัเหตุลดลง ส้านกัการช่าง

21 ติดต้ังที่จอดจักรยาน เพื่อรองรับสนบัสนนุ
ส่งเสริมพัฒนาเมอืงจักรยาน

ที่จอดรถจักรยานรองรับ
จักรยานจ้านวน 2,000 คัน

2,500,000      2,500,000      2,500,000      จ้านวนที่จอด
รถจักรยาน

ได้ต้าแหนง่และที่
จอดจักรยานที่
เหมาะสมและมผู้ีใช้
จักรยานมากขึน้

ส้านกัการช่าง

22 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนพุทธมงคล (เสนอโดย
ชุมชนวัดพุทธ)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางและมรีะบบ
ระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.20 
เมตร กว้าง 6.00 - 13.00 
เมตร ยาว 2,450 เมตรหรือ
พื้นที่ใมน่อ้ยกว่า 33,600  
ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    22,000,000     22,000,000     22,000,000     22,000,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางและขนส่ง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 7



ยทุธฯที่ 4 - 8
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

23 กอ่สร้างท่อระบายน้้า
พร้อมทางเท้าถนนริมน้้า
ต้ังแต่โรงเรียนอนบุาล
นครสวรรค์ถึงบริเวณหลัง
ส้านกังานอยัการ (ฝ่ังส่วน
ราชการ) (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
และมรีะบบระบายน้้าที่ดี

ท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ยาวรวม 1,400 เมตร พร้อม
ทางเท้า ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

9,200,000      9,200,000      จ้านวนความยาว
ท่อระบาย น้้า
พร้อมทางเท้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

24 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนอรรถกวี จากถนน
โกสีย์ถึงโรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ ์(เสนอจากค้า
ร้องของประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกใน การ
เดินทางการจราจร การ
ขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 12.00-14.00 
เมตร ยาว 550 เมตร  หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 7,200 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

5,760,000      5,760,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านกัการช่าง

25 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนมาตุลี  จากถนนริม
เขือ่นถึงซอยมาตุลี 5 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้
รับความสะดวกปลอด
ภยัในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 10.00-12.00 
เมตร ยาว 600 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 6,900 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      5,520,000       5,520,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านกัการช่าง

26 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนสวรรค์วิถีจากแยก
ถนนอรรถกวี ถึงสามแยก
ถนนดาวดึงส์ (เสนอจากค้า
ร้องของประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั 
ในการเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 11.00-18.00 
เมตร ยาว 760 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 11,400 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      9,120,000       9,120,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 8



ยทุธฯที่ 4 - 9
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

27 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนอรรถกวี จาก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชา
รักษถ์ึงถนนอมราวิถี (เสนอ
จากค้าร้องของประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 11.00-14.00 
เมตร ยาว 500 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า  6,500 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      5,200,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านกัการช่าง

28 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนโกสีย์จากวัด
นครสวรรค์ถึงแยกถนน
สวรรค์วิถี 33 (เสนอจากค้า
ร้องของประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 5.00-12.00 เมตร
 ยาว 174 เมตร หรือ พื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 2,000 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      1,600,000       1,600,000       1,600,000       1,600,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านกัการช่าง

29 กอ่สร้างผิวจราจ ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้า ถนน
สวรรค์วิถี จากแยกหนา้วัด
นครสวรรค์ถึงตึกน้้าเงิน

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การจราจร การขนส่งและมี
ระบบระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 11.00-15.00 
เมตร ยาว 430 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 5,970 ตาราง
เมตร พร้อมท่อระบาย น้้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      8,500,000       8,500,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อม
ท่อระบายน้้า

ราษฏรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่ได้รับการ
คมนาคมที่สะดวก ไม่
มปีญัหาน้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 9



ยทุธฯที่ 4 - 10
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

30 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล 
ถนนโกสีย์ หนา้ที่ท้าการ
ไปรษณีย์ถึงวัดนครสวรรค์ 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 11.00-15.00 
เมตร ยาว 775 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 10,020 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      8,100,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ในการสัญจร การ
ขนส่งและการ
คมนาคม

ส้านกัการช่าง

31 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้า ภายใน
ชุมชนสุขสวัสด์ิ ศูนย์ท่ารถ 
จ้านวน 9 ซอย
(เสนอโดยชุมชนสุขสวัสด์ิ)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ใน
การเดินทาง การขนส่งและ
มรีะบบระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 3.00-7.00 เมตร 
ยาว 611 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์ 
กลาง 0.60 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      5,360,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อม ท่อ
ระบายน้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

32 กอ่สร้างโครงข่ายเส้นทาง
จักรยานน้าร่องบนถนนริม
เขือ่น

เพื่อรองรับสนบัสนนุ
ส่งเสริมพัฒนาเมอืงจักรยาน

เส้นทางจักรยานที่ได้มาตรฐาน
ในเมอืงเปน็โครงการน้าร่อง

        500,000         500,000         500,000 จ้านวนเส้นทาง ได้เส้นทางจักรยานที่
ได้มาตรฐานและ
คุณภาพ และมผู้ีใช้
จักรยานมากขึน้

ส้านกัการช่าง

33 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนผังเมอืงสาย ง.2 ถนน
ก้าลังพลช่วงเชือ่มต่อคัน
ปอ้งกนัน้้าท่วมกรมโยธาฯ 
กบัถนนพหลโยธิน

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยัใน
การจราจร การขนส่ง และ
มรีะบบระบายน้้าที่ดี

ยกระดับคันดิน กอ่สร้างผิว
จราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 
792 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 5,544 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

14,000,000    14,000,000    จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคม
ขนส่งที่ดี ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 10



ยทุธฯที่ 4 - 11
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

34 ขยายผิวจาจร ค.ส.ล. ถนน
อมัรินทร์ จากหนา้แฟลต
เทศบาลถึงแยกถนนหนา้
ปา่ช้าจีน

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยัใน
การจราจร การขนส่ง และ
มรีะบบระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,636
 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

1,300,000      1,300,000      1,300,000      1,300,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคม
ขนส่งที่ดีได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านกัการช่าง

35 ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมกอ่สร้างทางเท้าแยก
ถนนไกรลาศข้างศาล
อทุธรณ์

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยัใน
การจราจร การขนส่ง และ
มรีะบบระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,724
 ตารางเมตร พร้อมทางเท้า
และท่อระบายน้้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      7,000,000       7,000,000       7,000,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมทางเท้า
และท่อระบายน้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคม
ขนส่งที่ดี ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านกัการช่าง

36 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้าแยก
ถนนจักรวาลบริเวณซอย
ข้างบา้นเลขที่ 83/126 ถึง
ข้างบา้นเลขที่ 103/1

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
 การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 
241 เมตรพร้อมท่อระบายน้้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,950,000       1,950,000       1,950,000       1,950,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว

ส้านกัการช่าง

37 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้าซอย
แยกถนนอมัรินทร์ ข้าง
บา้นเลขที่ 392/32

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
300 เมตร พร้อมท่อระบายน้้า
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน 
รายละเอยีดของเทศบาล

      2,800,000       2,800,000       2,800,000       2,800,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 11



ยทุธฯที่ 4 - 12
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

38 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้้า  ถนน
ซอยโกสีย์ 16

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั 
ในการเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
400  เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง  
0.80 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

3,500,000      3,500,000            3,500,000       3,500,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อม ท่อ
ระบายน้้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน้้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

39 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้าถนน
สาธารณะทางเข้าหมูบ่า้น
สุขสวัสด์ิ 8

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
200 เมตร พร้อมท่อระบายน้้า
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ตามแบบแปลน 
รายละเอยีดของเทศบาล

1,737,000      1,737,000      1,737,000      1,737,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อม ท่อ
ระบายน้้าค.ส.ล.

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน้้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

40 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้้าถนน
สาธารณะเข้าชุมชนหนอง
ปลาแหง้ต่อจากถนนทาง
หลวงชนบทเดิมถึง
บา้นเลขที่ 25/7 (เสนอโดย
ชุมชนหนองปลาแหง้)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 5.50 เมตร ยาว 
590 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

5,036,000      5,036,000      5,036,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น้้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน้้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 12



ยทุธฯที่ 4 - 13
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

41 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้้าถนน
หลังวัดสุคตวราราม (เสนอ
โดยชุมชนสะพานด้า)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
121 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        945,000         945,000         945,000         945,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น้้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน้้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

42 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมระบบระบายน้้าถนน
อมัรินทร์วิถีข้างโรงเรียน
อนชุนวัฒนา

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 8.50 เมตร ยาว 
160 เมตร พร้อมระบบ
ระบายน้้า ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,720,000       1,720,000       1,720,000       1,720,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น้้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน้้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

43 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้าถนน
ภายในหมู่บา้นสุขสวัสด์ิวิล
ล่า โครงการ 5 (เสนอโดย
ชุมชนหนองสาหร่าย)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
555 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      5,300,000       5,300,000       5,300,000       5,300,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น้้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน้้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

44 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้าถนน
ภายในหมู่บา้นสุขสวัสด์ิวิล
ล่า โครงการ 6 (เสนอโดย
ชุมชนหนองสาหร่าย)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 
370 เมตรพร้อมท่อระบายน้้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      3,120,000       3,120,000       3,120,000       3,120,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น้้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน้้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 13



ยทุธฯที่ 4 - 14
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

45 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้้า ชุมชน
ถาวรพัฒนาถนนซอยแยก
ถนนสาธารณะข้าง
บา้นเลขที่ 193 และ 334 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั 
ในการเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 2.50 - 4.00 เมตร
 ยาว 218 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน้้าขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      1,330,000       1,330,000       1,330,000       1,330,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น้้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน้้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

46 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้้าถนน
ซอยแยกถนนอมัรินทร์วิถี
ข้างบา้นเลขที่ 377/95

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
115 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        770,000         770,000         770,000         770,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น้้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน้้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

47 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้้าซอย
แยกถนนอรรถกวี 8 ข้าง
ศาลกรมหลวงชุมพร

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.00 - 9.00 เมตร
 ยาว 260 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน้้าขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      2,286,000       2,286,000       2,286,000       2,286,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น้้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน้้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 14



ยทุธฯที่ 4 - 15
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

48 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้้าถนน
สาธารณะข้างร้านบญุชัย
คอนกรีต (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
320 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 และ 1.00 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

3,260,000      3,260,000      3,260,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น้้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน้้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

49 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้้าซอย
โกสีย์ 18 (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
245 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      2,100,000 2,100,000      2,100,000      2,100,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น้้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน้้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

50 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้้าชุมชน
ถาวรพัฒนาซอยข้าง
บา้นเลขที่ 390/8 (เสนอ
โดยชุมชนถาวรพัฒนา)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
64 เมตร พร้อมท่อระบายน้้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

490,000        490,000        490,000        490,000        จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น้้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน้้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 15



ยทุธฯที่ 4 - 16
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

51 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้้าซอยข้าง
โรงงานน้้าปลาโค้วไฮ้หลี 
(เสนอจากค้าร้องประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 2.50 - 3.50 เมตร
 ยาว 470 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน้้าขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง0.40 เมตร  ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

3,800,000      3,800,000      3,800,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น้้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน้้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

52 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้้าถนน
ซอยตรงข้ามปา่ช้าจีนข้าง
บา้นเลขที่ 358

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
120 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        750,000         750,000         750,000         750,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น้้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน้้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

53 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล 
พร้อมท่อระบายน้้าถนน
ซอยแยกถนนโกสีย์ ข้าง
บา้นเลขที่ 27

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
215 เมตรพร้อมท่อระบายน้้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      1,570,000       1,570,000       1,570,000       1,570,000 จ้านวนความยาว
 ผิวจราจร ค.ส.ล
 พร้อม ท่อ
ระบายน้้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน้้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 16



ยทุธฯที่ 4 - 17
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

54 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้าบริเวณ
ซอยธรรมวิถี 3/1

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การจราจร การขนส่งและมี
ระบบระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
108 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        720,000         720,000         720,000         720,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อม ท่อ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่ง ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

55 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้าแยก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
 1182 (นครสวรรค์บา้น
แกง่) ข้างบา้นเลขที่ 48/12

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
93 เมตร พร้อมท่อระบายน้้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        650,000         650,000         650,000         650,000 จ้านวนผิวจราจร
 ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

56 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้าชุมชน
สุนนัทา ซอย 3/1

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
112 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        765,000         765,000         765,000         765,000 จ้านวนผิวจราจร
 ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 17



ยทุธฯที่ 4 - 18
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

57 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้าชุมชน
ซอนตะวันซอย 6

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
215 เมตร พร้อมท่อระบายน้้า
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,600,000       1,600,000       1,600,000       1,600,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

58 ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมดวง
โคมถนนสาธารณะ
ประโยชนแ์ยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1182 
(โค้งตาเพ้ง)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคม
ไฟฟ้าชนดิโคมเด่ียว ดวงโคม 
LED จ้านวน 11 ชุด ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        370,000         370,000         370,000         370,000 จ้านวนโคมไฟฟ้า ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านกัการช่าง

59 ถนนผังเมอืงรวมสาย ข 15
 ต่อถนนมหาเทพจากถนน
ไกรลาศถึงถนนก้าลังพล

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 14.00 เมตร 
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล. กว้าง
ข้างละ 3 เมตร ท่อระบายน้้า 
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง
  0.30 เมตร โคมไฟถนน ยาว
รวม 1,088 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

30,000,000    30,000,000    15,000,000    15,000,000    จ้านวนผิวจราจร
พร้อมทางเท้า

ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 18



ยทุธฯที่ 4 - 19
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

60 กอ่สร้าง ผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้า ถนน
ข้างร้ัวโรงปรับปรุงคุณภาพ
น้้าจากแยกถนนเจ้าส่ีพระ
ยาถึงซอยโกสีย์ 33

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
170 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,160,000       1,160,000       1,160,000       1,160,000 จ้านวนผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น้้า

ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านกัการช่าง

61 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
พร้อมท่อระบายน้้าซอย
เชือ่มระหว่างซอยเทียนตู๋
กบัซอยสวรรค์วิถี 32

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 
153 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      2,050,000       2,050,000       2,050,000       2,050,000 จ้านวนผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น้้า

ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านกัการช่าง

62 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
พร้อมท่อระบายน้้าซอย
ข้างหมูบ่า้นฟ้าใหม่

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
144 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        870,000         870,000         870,000         870,000 จ้านวนผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น้้า

ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 19



ยทุธฯที่ 4 - 20
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

63 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
พร้อมท่อระบายน้้าแยก
ถนนพหลโยธินข้าง หจก.
นครสวรรค์ทีดีเคร่ืองด่ืม 
ถึงบา้นเลขที่ 60/4

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัใน การเดินทาง 
การจราจร 
การขนส่งและปอ้งกนัน้้า
ท่วมขัง

ผิวจราจร คสล.  หนา 0.15 
เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
350 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80 เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      4,380,000       4,380,000       4,380,000       4,380,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อม ท่อ
ระบายน้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว ไมม่ี
ปญัหาน้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

64 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
พร้อมท่อระบายน้้าแยก
ถนนพหลโยธินข้าง
บา้นเลขที่ 124/4 เอน
เนอร์จีรีฟอร์ม ถึงข้าง
บา้นเลขที่ 60/7

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่งและปอ้งกนัน้้า
ท่วมขัง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์ 
กลาง 0.80 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      3,560,000       3,560,000       3,560,000       3,560,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อม ท่อ
ระบายน้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

65 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
พร้อมท่อระบายน้้า ซอย
สวรรค์วิถี 8

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน 
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่งและปอ้งกนัน้้า
ท่วมขัง

ผิวจราจร คสล.  หนา 0.15 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 180 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์ 
กลาง 0.40 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,400,000       1,400,000       1,400,000       1,400,000 จ้านวนผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 20



ยทุธฯที่ 4 - 21
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

66 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
พร้อมท่อระบายน้้า ซอย
สวรรค์วิถี 10

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน 
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่งและปอ้งกนัน้้า
ท่วมขัง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 135 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์ 
กลาง 0.40 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        940,000         940,000         940,000         940,000 จ้านวนผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

67 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนริมน้้าใต้สะพานเดชาติ
วงศ์

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน 
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 
1,196 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

800,000        800,000        800,000        800,000        จ้านวนพื้นที่
ผิวจราจร

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว

ส้านกัการช่าง

68 จัดหาที่ดินเวนคืนหรือจ่าย 
ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง ตามแนว
กอ่สร้างระบบปอ้งกนัน้้า
ท่วมเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง ถนน
สะพานและส่ิงกอ่สร้างใน
เขตเทศบาล

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่งและปอ้งกนัน้้า
ท่วม

ด้าเนนิการจัดซ้ือและจ่ายค่า
ทดแทนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วน
ปลูกสร้างตามโครงการ
เทศบาลหรือโครงการที่
เทศบาลร้องขอใหห้นว่ยงาน
อืน่ด้าเนนิการ

      5,000,000       5,000,000       5,000,000       5,000,000 จ้านวนพื้นที่
ด้าเนนิการ

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 21



ยทุธฯที่ 4 - 22
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

69 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน้้าชุมชนฟ้าใหม่

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่งและปอ้งกนัน้้า
ท่วมขัง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
473 เมตร พร้อมท่อระบายน้้า
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      3,270,000       3,270,000       3,270,000       3,270,000 จ้านวนผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

70 ปรับปรุงถนนมาตุลีบริเวณ
ส่ีแยกดาวดึงส์

เพื่อใหม้ภีมูทิัศนท์ี่สวยงาม ปรับปรุงลดความกว้างทางเท้า
 ขยายผิวจราจร เปน็ผิวจราจร
 ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
พร้อมย้ายฝารางระบายน้้า 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      7,000,000       7,000,000       7,000,000       7,000,000 จ้านวนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การจราจร

ส้านกัการช่าง

71 ปรับปรุงทางเท้าภายในเขต
เทศบาล

เพื่อใหม้ภีมูทิัศนท์ี่สวยงาม ทางเท้าภายในเขตเทศบาล 
พื้นที่รวม 3,000 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      4,500,000       4,500,000       4,500,000       4,500,000 จ้านวนพื้นที่ทาง
เท้า

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การจราจร

ส้านกัการช่าง

72 ปรับปรุงเกาะกลางถนน
ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหม้ภีมูทิัศนท์ี่สวยงาม เกาะกลางถนนภายในเขต
เทศบาล พื้นที่รวม 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000 จ้านวนพื้นที่
เกาะกลางถนน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การจราจร

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 22



ยทุธฯที่ 4 - 23
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

73 ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคม
ไฟถนนผังเมืองเกาะยม
จากสะพานนมิมาน นรดีถึง
สะพานดุสิตาภมิู

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคมชนดิ
โคมเด่ียว ดวงโคม LED 
จ้านวน 21 ชุด พร้อมย้ายเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างเดิม จ้านวน 5
 ต้น ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        845,000         845,000         845,000         845,000 จ้านวนเสาไฟฟ้า
ชนดิโคมเด่ียว

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั 
จากเหตุร้ายและ
สะดวกในการสัญจร

ส้านกัการช่าง

74 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้าซอย
แยกจากซอยข้างร้านวีไอ
ยางยนต์ ข้างบา้นเลขที่ 
40/32

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
250 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,670,000       1,670,000       1,670,000       1,670,000 จ้านวนผิวจราจร
 ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

75 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้าถนน
สาธาระภายในชุมชนหนอง
ปลาแหง้ จ้านวน 2 ซอย 
ข้างบา้นเลขที่ 19/3 และ 
19/4

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 3.00-3.50 เมตร 
ยาว 94 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์ 
กลาง 0.40 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        620,000         620,000         620,000         620,000 จ้านวนผิวจราจร
 ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 23



ยทุธฯที่ 4 - 24
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

76 ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. 
แยกถนนนครสวรรค์ - 
ชุมแสงถึงร้านกว๋ยเต๋ียวเนือ้
ลาย

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.20 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 1,908 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      1,280,000       1,280,000       1,280,000       1,280,000 จ้านวนผิวจราจร
ค.ส.ล.

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่ดี

ส้านกัการช่าง

77 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้า ถนนผัง
เมอืงเกาะยมจากหนา้โรง
ประปาเกาะยมถึงคลองขุด
ด้านแม่น้้านา่น

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 5.60 เมตร ยาว 
900 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      8,600,000       8,600,000       8,600,000       8,600,000 จ้านวนผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

78 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนสาธารณะภายในชุมชน
เขาโกรกพม่า ข้าง
บา้นเลขที่ 919/100

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
58 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า
 290 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        160,000         160,000         160,000         160,000 จ้านวนผิวจราจร ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่ดี

ส้านกัการช่าง

79 ซ่อมแซมผิวจราจร 
ค.ส.ล. และทางเท้า 
ถนนไกรลาศ

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.20 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 4,242 ตารางเมตร และ
ซ่อมแซมทางเท้า พื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 2,260 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000 จ้านวนผิวจราจร 
ค.ส.ล. และทาง
เท้า

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่ง และ
การจราจร

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 24



ยทุธฯที่ 4 - 25
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

80 ปรับปรุงภมูทิัศนต์ามแนว
ถนนรอบเกาะญวน

เพื่อใหม้ภีมูทิัศนท์ี่สวยงาม ปลูกไมย้ืนต้นและปรับปรุงภมูิ
ทัศนต์ามแนวถนนรอบเกาะ
ญวนจ้านวนไมน่อ้ยกว่า 400 
ต้น

      1,000,000       1,000,000       1,000,000 จ้านวนต้นไม้
ยืนต้น

พื้นที่เกาะญวนและ
ประชาชนจะได้รับ
การพัฒนา มคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึน้

ส้านกัการช่าง

81 พัฒนาสวนสาธารณะสู่
มาตรฐานสวนสาธารณะ
เพื่อการออกก้าลังกาย

เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุให้
ประชาชนมสีถานที่ออก
ก้าลังกายที่มมีาตรฐาน

พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ
อทุยานสวรรค์ใหไ้ด้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์สวนสาธารณะ 
เพื่อการออกก้าลังกาย

        500,000         500,000         500,000 เปน็ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ของสวนสาธารณะ

มสีวนสาธารณะเพื่อ
การออกก้าลังกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ส้านกัการช่าง
ส้านกัการ
สาธารณสุขฯ
กองวิชาการฯ

82 กอ่สร้างลานเจ้าแมก่วนอมิ
บริเวณอาคารสัญลักษณ์
ต้นแมน่้้าเจ้าพระยา

เพื่อรองรับการพัฒนาต้น
แมน่้้าเจ้าพระยาใหเ้ปน็
แหล่งท่องเที่ยวระดับ 
ประเทศถึงระดับนานาชาติ

ลานองค์เจ้าแมก่วนอมิและ
สาวกและส่วนประกอบ 
พร้อมปรับปรุงภมูทิัศน์
โดยรอบเชือ่มต่อกบัพื้นที่
อาคารสัญลักษณ์ต้นแมน่้้า
เจ้าพระยา ตามแบบแปลน
รายละเอยีดเทศบาล

    25,000,000     25,000,000     25,000,000 จ้านวนลานเจ้า
แมก่วนอมิและ
สาวก

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื้นที่มส่ิีงยึดเหนีย่ว
จิตใจและมทีี่พักผ่อน
หย่อนใจมากขึน้

ส้านกัการช่าง

83 จัดซ้ืออปุกรณ์สนามเด็กเล่น
 กระท่อมไม้ พาเพลิน

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น
พัฒนาการทางร่างกาย 
กล้ามเนือ้ จิตใจ และสมอง
ของเด็ก

ชุดอปุกรณ์สนามเด็กเล่น 
กระท่อมไมพ้าเพลิน

      4,900,000       4,900,000 จ้านวนเพิ่มขึน้
ของอปุกรณ์
สนามเด็กเล่น

มอีปุกรณ์สนามเด็ก
เล่น กระท่อมไม ้พา
เพลิน

ส่วนการโยธา 
ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 25



ยทุธฯที่ 4 - 26
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

84 ปรับปรุงเกาะกลางถนน
ทางร่วมระหว่าง ถนน
อรรถกวีและมาตุลี 
(หนา้ส้านกังานเทศบาลฯ)

เพื่อใหม้ภีมูทิัศนท์ี่สวยงาม
และใหม้สีถานที่จัดกจิกรรม

ปรับปรุงลานดนตรีจัดท้าทาง
เท้าภายในสวนร้ัว ปรับปรุง
สวนหย่อมติดต้ังระบบสปริง
เกอร์และไฟฟ้าแสงสว่าง 
จ้านวน 1 แหง่ ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      2,500,000       2,500,000 จ้านวนลาน
ดนตรีทางเท้า
ภายในสวน
หย่อม

เกดิความสวยงาม
ตระการตาสร้าง
ความประทับใจแกผู้่
เยีย่มชม

ส้านกัการช่าง

85 ปรับปรุงเกาะกลางอทุยาน
สวรรค์
(เสนอโดยชุมชนหนา้
อทุยานฯ)

เพื่อใหม้ภีมูทิัศนท์ี่สวยงาม ปรับปรุงภมูทิัศนภ์ายในเกาะ
กลาง แบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

    25,000,000     25,000,000     25,000,000     25,000,000 จ้านวนถนน
พร้อมที่จอดรถ
และอาคารเรือน
ร่มไม้

เกดิความสวยงาม
ตระการตา สร้าง
ความประทับใจ แกผู้่
มาเยีย่มชม

ส้านกัการช่าง

86 จัดท้าปา้ยสถานที่ท่อง
เที่ยวพร้อมประวัติ (เสนอ
โดยชุมชนตลาดลาว ชมรม
เขากบ หอการค้าจังหวัด
นครสวรรค์ โรงเรียน
นครสวรรค์)

เพื่อบอกถึงความเปน็มา
ของสถานที่ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาล

ปา้ยชือ่สถานที่ท่องเที่ยว
พร้อมประวัติ  จ้านวน  12  
ปา้ย

        600,000         600,000         600,000         600,000 จ้านวนปา้ยชือ่
สถานที่
ท่องเที่ยวพร้อม
ประวัติ

ประชาชนรับทราบ
ข้อมลูประวัติความ
เปน็มาเกีย่วกบั
สถานที่ท่องเที่ยว

ส้านกัการช่าง

87 ปรับปรุงทางจักรยาน
ภายในอทุยานสวรรค์

เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง
เดินทางที่สะดวก

ปรับปรุงทางจักรยานภายใน
อทุยานสวรรค์ กว้าง 2.00 
เมตร ยาว 2,725 เมตร โดยปู
บล็อกทางเท้าพร้อมขอบคัน
หนิ ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      6,300,000       6,300,000       6,300,000 จ้านวนเส้นทาง
จักรยาน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การคมนาคม

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 26



ยทุธฯที่ 4 - 27
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

88 กอ่สร้างอาคารเรือนร่มไม้ 1
 หลัง

เพื่อใหม้ภีมูทิัศนท์ี่สวยงาม อาคารเรือนร่มไม ้1 หลัง       1,000,000       1,000,000       1,000,000 จ้านวนอาคาร
เรือนร่มไม้

เกดิความสวยงาม
ตระการตาสร้าง
ความประทับใจ แกผู้่
เยีย่มชม

ส้านกัการช่าง

89 พัฒนาพื้นที่และรูปแบบ
การด้ารงชีวิตของคนบา้น
เกาะญวนตามโครงการปดิ
ทองหลังพระ

เพื่อพัฒนาพื้นที่เกาะญวน 
และคุณภาพชีวิตของคน
บา้นเกาะญวน

 - กอ่สร้างปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
และส่ิงอ้านวยความสะดวก
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล
- พัฒนาต้นแบบงานชีวอนา
มยัของชาวบา้นเกาะญวน
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนบา้นเกาะญวน ตาม
โครงการปดิทองหลังพระ 71 
ครัวเรือน
- กอ่สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ้านวน 1 แหง่

    30,000,000     30,000,000 จ้านวน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล่น

พื้นที่เกาะญวนและ
ประชาชนจะได้รับ
การพัฒนา มคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึน้

ส้านกัการช่าง
ส้านกัการ
สาธารณสุขฯ
กองวิชาการฯ

90 พัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณ
หนองผักตบ (เสนอโดย
ชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหม้ภีมูทิัศนท์ี่สวยงาม
และปอ้งกนัการบกุรุกที่
สาธารณะในเชิงรุก

กอ่สร้างศาลาลอยน้้า ศาลา
ทางเดินรอบสระน้้า และ
ปรับปรุงภมูทิัศน ์โดยรอบ 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

    10,000,000     10,000,000     10,000,000 จ้านวนศาลา
ลอยฟ้าศาลา
ทางเดินรอบสระ
น้้า

ราษฏรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มทีี่ใช้ในการ
พักผ่อนเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยว

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 27



ยทุธฯที่ 4 - 28
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

91 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ภายในอทุยานสวรรค์

เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง
ส้าหรับเดินและเปน็
เส้นทางจักรยานภายใน
สวนสาธารณะ

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตหนา 5 ซม. พื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 26,017 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

    15,000,000     15,000,000     15,000,000     15,000,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก
คอนกรีต

ประชาชนมทีี่พักผ่อน
หย่อนใจ
และมคีวามปลอดภยั
ในการออกก้าลังกาย
 ภายในอทุยานสวรรค์

ส้านกัการช่าง

92 กอ่สร้างมงักรพ่นน้้าภายใน
อทุยานสวรรค์

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และสวนสาธารณะ

มงักรพ่นน้้า จ้านวน 4 ตัว 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      4,000,000       4,000,000       4,000,000       4,000,000 จ้านวนมงักรพ่น
น้้า

เกดิความสวยงาม 
สร้างความประทับใจ
แกผู้่มาเยีย่มชม

ส้านกัการช่าง

93 ปรับปรุงพื้นลานกฬีา
อทุยานสวรรค์ (สนาม
ตะกร้อลอดหว่ง)

เพื่ออ้านวยความสะดวก
แกป่ระชาชนที่เข้ามาออก
ก้าลังกายภายในอทุยาน
สวรรค์ ได้มสีถานที่ที่ได้
มาตรฐาน

พื้นลานกฬีา พื้นที่ 397 ตรม. 
โดยท้าการปรับปรุงระดับปนู
ทราย และปยูางสังเคราะหโ์พ
ลียูริเทนชนดิภายนอก ความ
หนา 4 มม. ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,200,000       1,200,000       1,200,000       1,200,000 จ้านวนสนาม
ตะกร้อลอดหว่ง

ประชาชนมสีถานที่
ออกก้าลังกายที่ได้
มาตรฐาน มคีวามพึง
พอใจการใช้สถานที่
และส่งเสริมใหห้นัมา
ออกก้าลังกายมากขึน้

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 28



ยทุธฯที่ 4 - 29
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

94 ปรับปรุงพื้นลานกฬีา
อทุยานสวรรค์ (ลานเต้น
ลีลาศ)

เพื่ออ้านวยความสะดวก
แกป่ระชาชนที่เข้ามาออก
ก้าลังกายภายในอทุยาน
สวรรค์ ได้มสีถานที่ที่ได้
มาตรฐาน

พื้นลานกฬีา พื้นที่ 240 ตรม. 
โดยท้าการปรับปรุงระดับปนู
ทรายและปยูางสังเคราะหโ์พ
ลียูริเทนชนดิภายนอก ความ
หนา 4 มม. ตามแบบแปลน
รายละ เอยีดของเทศบาล 
(ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
กายภาพเมอืง)

        800,000         800,000         800,000         800,000 จ้านวนลานเต้น
ลีลาศ

ประชาชนมสีถานที่
ออกก้าลังกายที่ได้
มาตรฐาน มคีวามพึง
พอใจการใช้สถานที่
และส่งเสริมใหห้นัมา
ออกก้าลังกายมากขึน้

ส้านกัการช่าง

95 ปรับปรุงหอ้งน้้าใต้
อฒัจันทร์ตรงข้ามเกาะ
กลางทางร่วมถนนอรรถกวี
และมาตุลี

เพื่ออ้านวยความสะดวก
แกป่ระชาชนที่มาใช้พื้นที่
และท้ากจิกรรมต่างๆ 
บริเวณส้านกังานและลาน
เกาะกลางทางร่วมระหว่าง
ถนนอรรถกวีและมาตุลี

ปรับปรุงกัน้หอ้งน้้าชาย หญิง 
การร้ือถอนและติดต้ังสุขภณัฑ์
ใหม ่พื้นที่ประมาณ 120 ตรม.
 ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

        960,000         960,000         960,000         960,000 พื้นที่ที่ปรุบปรุง มหีอ้งน้้าที่สะอาด
ใหบ้ริการอย่างเพียง
พอต่อประชาชน

ส้านกัการช่าง

96 กอ่สร้างร้ัว ค.ส.ล. พร้อม
ประตู เปดิ - ปดิ บริเวณ
สนามยิงปนืเดิม

เพื่อปอ้งกนัทรัพย์สินของ
ทางราชการ

ร้ัว ค.ส.ล. ความยาว 296 
เมตร พร้อมประตูเปดิ - ปดิ 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

        860,000         860,000         860,000         860,000 จ้านวนความยาว
ร้ัว ค.ส.ล.

ปอ้งกนัทรัพย์สินของ
ทางราชการและ
ปอ้งกนัและปอ้งกนั
การบกุรุกที่สาธารณะ

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 29



ยทุธฯที่ 4 - 30
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

97 ปรับปรุงอาคารแสดงดนตรี
ภายในอทุยานสวรรค์

เพื่อปรับปรุงอาคารใหใ้ช้
ประโยชนไ์ด้หลากหลาย
เพิ่มขึน้ อาทิใช้เปน็สถานที่
ออกก้าลังการของชมรม
ต่างๆ และใช้ประโยชนใ์น
การจัดกจิกรรมต่างๆ

ปรับปรุงทางขึน้ด้านหนา้และ
ด้านข้าง ผนงัด้านข้าง กนัสาด
 ผิวพื้น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
และลานด้านหนา้อาคาร

      1,800,000       1,800,000       1,800,000       1,800,000 จ้านวนพื้นที่
อาคารที่ได้รับ
การปรับปรุง

สามารถใช้ประโยชน์
จากอาคารได้หลก
หลายเพิ่มขึน้

ส้านกัการช่าง

98 กอ่สร้างรางระบายน้้าถนน
ข้างส้านกังานการไฟฟ้า
ส่วนภมิูภาค ภายในชุมชน
เขาโกรกพม่า

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยัใน
การจราจร การขนส่งและมี
ระบบระบายน้้าที่ดี

รางระบายน้้า ค.ส.ล. กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 320 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      1,200,000       1,200,000       1,200,000       1,200,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน้้าและ
รางระบายน้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

99 ซ่อมแซมเขือ่นปอังกนัตล่ิง
ตามแนวคันปอ้งกนัน้้าท่วม
จากใต้สะพานเดชาติวงศ์
ถึงหนา้โรงเรียนอนบุาล
นครสวรรค์

เพื่อซ่อมแซมระบบปอ้งกนั
น้้าท่วม

ซ่อมแซมเขือ่นปอ้งกนัตล่ิงที่
ช้ารุดตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000 จ้านวนเขือ่น
ปอ้งกนัตล่ิง

สามารถใช้ระบบ
ปอ้งกนัน้้าท่วมได้
ตามวัตถุประสงค์ของ
การกอ่สร้าง

ส้านกัการช่าง

100 ซ่อมแซมสถานสูีบน้้าเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

ซ่อมแซมสถานสูีบน้้าเสีย 
จ้านวน 2 สถานี

2,550,000      2,550,000      2,550,000      2,550,000      จ้านวนสถานสูีบ
น้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่ได้รับการ
คมนาคมที่สะดวกไม่
มปีญัหาน้้าท่วมขัง

 

ยทุธฯที่ 4 - 30



ยทุธฯที่ 4 - 31
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

101 ปรับปรุงเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
แบบอฒัจรรย์ เพื่อจัด
ระเบยีบผู้ประกอบการค้า

เพื่อใช้เปน็พื้นที่จัดระเบยีบ
ผู้ประกอบการค้าริมเขือ่น
แมน่้้าเจ้าพระยา ช่วงหนา้
ศาลากลางจังหวัด
นครสวรรค์ ต้ังแต่หนา้
ส้านกังานอยัการถึงหนา้
ส้านกังานตรวจเงินแผ่นดิน

ขยายพื้นที่ทางเดินและอฒั
จรรย์หนา้เขือ่นเปน็พื้น ค.ส.ล.
 หนา 0.10 เมตร กว้าง  3.60 
 เมตร  ยาว  300 เมตร คิด
เปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า  1,080  
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังหอ้ง
สุขาเคล่ือนที่ จ้านวน 6 หอ้ง 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      3,900,000       3,900,000       3,900,000 จ้านวนพื้นที่
กอ่สร้าง

มคีวามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย ในการ
ประกอบการค้า อกี
ทั้งประชาชนได้ใช้
เปน็สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

ส้านกัการช่าง

102 กอ่สร้างท่อระบายน้้าถนน
รอบเกาะญวณ

เพื่อใหม้รีะบบระบายน้้าที่ดี กอ่สร้างท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ความยาว 2,495 เมตร

    11,850,000     11,850,000     11,850,000 จ้านวนความยาว
ท่อระบายน้้า

ไมม่ปีญัหาน้้าท่วมขัง ส้านกัการช่าง

103 กอ่สร้างสถานสูีบน้้าเสีย
ชุมชนรณชัยบริเวณข้างโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้้า

เพื่อสูบน้้าน้้าเสียและ
ระบายน้้าฝนบริเวณชุมชน
รณชัย

บอ่สูบ ค.ส.ล. พร้อมเคร่ืองสูบ
น้้าแบบจุม่ จ้านวน 1 บอ่ 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      1,900,000       1,900,000       1,900,000       1,900,000 จ้านวนบอ่สูบน้้า
เสีย

น้้าเสียบริเวณชุมชน
ได้รับการบ้าบดัและ
ไมท่้าใหเ้กดิน้้าท่วมขัง
ในพื้นที่ชุมชน

ส้านกัการช่าง

104 กอ่สร้างระบบสูบน้้าชุมชน
วัดพรหมจริยาวาสตรงข้าม
ส้านกังานธนารักษพ์ื้นที่
นครสวรรค์

เพื่อระบายน้้าภายในชุมชน
วัดพรหมจริยาวาส

บอ่ ค.ส.ล. พร้อมติดต้ังเคร่ือง
สูบน้้าแบบจุม่ขนาด 2.2 
กโิลวัตต์ จ้านวน 2 ชุด พร้อม
ระบบควบคุมและท่อส่งน้้า 
PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิว้ 
ยาวประมาณ 50 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        600,000         600,000         600,000         600,000 จ้านวนบอ่สูบ
และความยาวท่อ
ระบายน้้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื้นที่ไมม่ปีญัหาน้้า
ท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 31



ยทุธฯที่ 4 - 32
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

105 จ่ายค่าทดแทนการร้ือถอน
อาคาร และการจัด
กรรมสิทธิ์ ที่ดินตามแนว
พื้นที่โครงการ กอ่สร้าง
ระบบปอ้งกนัน้้าท่วมพื้น
ที่ชุมชนเทศบาลนคร
นครสวรรค์และชุมชน
ต่อเนือ่ง

เพื่อปอ้งกนัน้้าท่วมและ
กนัตล่ิงพัง

ร้ือถอนอาคารและ/หรือจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดินตามแนวริม
แมน่้้าปงิและเจ้าพระยาที่อยู่
ตามแนวกอ่สร้างระบบ
ปอ้งกนัน้้าท่วมต้ังแต่ซอยตรง
ข้ามถนนสาย ก ถึงสะพาน
ปอ้มหนึง่และจากหนา้
โรงเรียนอนบุาลถึงวัดเขือ่นแดง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนพื้นที่ใน
การกอ่สร้าง
ระบบปอ้งกนัน้้า
ท่วม

ราษฎรท้องถิน่อยูใ่น
พื้นที่ไมต้่องประสบ
ปญัหาน้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

106 กอ่สร้างท่อระบายน้้า
พร้อมบอ่พักถนน
พหลโยธินบริเวณหนา้ 
หจก.นครสวรรค์ทีดี
เคร่ืองด่ืม ถึงบริเวณ
ศูนย์บริการครบวงจรแกส๊
น้้ามนั เอนเนอร์จีรีฟอร์ม

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน 
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่งและปอ้งกนัน้้า
ท่วมขัง

วางท่อระบายน้้า พร้อมบอ่
พักขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.20 เมตร ยาว 220 เมตร  
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      2,600,000       2,600,000       2,600,000       2,600,000 จ้านวนความยาว
ท่อระบายน้้า
พร้อมบอ่พัก

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 32



ยทุธฯที่ 4 - 33
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

107 กอ่สร้างระบบระบายน้้า
พื้นที่หลังศูนย์บริการ
มติซูบชิิ ถนนพหลโยธิน

เพื่อแกป้ญัหาน้้าท่วมขัง
พื้นที่หมูบ่า้นดารารัตน์,ศรี
มาย,เอือ้อาทร ซอยระหว่าง
เขตเทศบาลฯและอบต.วัด
ไทร์ย

ขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน,์วางอโุมงค์
ระบายน้้ารูปเหล่ียม ขนาด 
1.20x1.50 เมตร ยาว 113 
เมตร และวางท่อระบายน้้า ค.
ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.50  เมตร ตามแนวถนน
พหลโยธินต้ังแต่ปลายคลอง
สาธารณะถึงคลองโพธิ์ ยาว  
93 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      4,800,000       4,800,000       4,800,000       4,800,000 ความยาวระบบ
ระบายน้้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

108 กอ่สร้างระบบระบายน้้า
และรวบรวมน้้าเสียพร้อม
ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนจักรวาล เร่ิมต้ังแต่
แยกทางเข้า NSC ถึง
แยกนวมินทร์และทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
117 จากแยกนวมนิทร์ถึง
ใต้สะพานพิษณุโลก

เพื่อกอ่สร้างระบบระบาย
น้้าและรวบรวมน้้าเสีย
พร้อมปรับปรุงผิวจราจร 
ปอ้งกนัน้้าท่วมขังพื้นที่ตาม
แนวถนน

ท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร 
ยาว 825 เมตร ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร 
ยาว 911 เมตร ระบบ
รวบรวมน้้าเสียและผิวจราจร 
ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กว้าง
 9.00-11.00 เมตร ยาว 825 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    50,000,000     50,000,000     50,000,000     50,000,000 จ้านวนความยาว
ท่อระบายน้้าเสีย
พร้อมถนน

ราษฎรที่อยูอ่าศัย ใน
พื้นที่ได้รับการ
คมนาคมที่สะดวก ไม่
มปีญัหาน้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4 - 33



ยทุธฯที่ 4 - 34
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

109 กอ่สร้างระบบระบายน้้า
และรวบรวมน้้าเสียพร้อม
ทางเท้าถนนหลังคัน
ปอ้งกนัน้้าท่วมชุมชนเขา
โกรกพมา่จากบริเวณวัด
ไทรใต้ถึงวัดไทรเหนอื

เพื่อใหม้ภีมูทิัศนท์ี่สวยงาม 
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภยัในการจราจร 
การขนส่ง และมรีะบบ
ระบายน้้าที่ดี

ท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
ยาว  1,442 เมตร พร้อม
ระบบรวบรวมน้้าเสีย,ทางเท้า
และโคมไฟถนน ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

    50,000,000     50,000,000     50,000,000     50,000,000 จ้านวนความยาว
ของท่อระบาย
น้้าพร้อมทางเท้า
และโคมไฟถนน

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่ มกีารคมนาคม
ที่ดีได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

รวมงบประมาณ 342,518,000  451,544,000  526,044,000  543,464,000  
รวมจ านวนโครงการ 75                97                106              108              

ยทุธฯที่ 4 - 34



ยทุธฯที่ 4 - 35

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่2  สง่เสริมการทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรม ธรรมชาต ิและนันทนาการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่2  สง่เสริมการทอ่งเทีย่ว
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    4.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การปรับปรุงผังเมืองรวม
เมอืงนครสวรรค์ คร้ังที่ 4 
ตามกระบวนการและ
ขัน้ตอนตามกฎหมาย

เพื่อปรับปรุงแกไ้ข
กฎกระทรวงใหใ้ช้บงัคับผัง
เมอืงรวมเมอืงนครสวรรค์
ใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์และ
ส่ิงแวดล้อมของเมอืงที่มี
การเปล่ียนแปลง

1. จัดประชุมคณะที่ปรึกษา
2. จัดประชุมคณะอนกุรรมการ
ผังเมอืง เพื่อพิจารณาด้านผัง
เมอืง
3. จัดประชุมรับฟังความ
คิดเหน็ของประชาชนและผู้มี
ส่วนเกีย่ว ข้องกบัการ
ด าเนนิการแกไ้ขกฎกระทรวงให้
ใช้บงัคับผังเมอืงรวม (ไมน่อ้ย
กว่า 1 - 2 คร้ัง)
4. ปดิประกาศพร้อมข้อก าหนด
 90 วัน

        200,000         200,000           200,000           200,000 จ านวนเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม
คณะกรรมการ
คณะต่างๆ

การด าเนนิการ
เปน็ไปตาม
กระบวนการและ
ขัน้ตอนของ
กฎหมายของการ
วางและจัดท าผัง
เมอืงรวม

ส านกัการช่าง

รวมงบประมาณ 200,000       200,000       200,000         200,000         
รวมจ านวนโครงการ 1                 1                 1                   1                   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยทุธฯที่ 4 - 35



ยทุธฯที่ 4 - 36

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 พัฒนาศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    4.3 แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 วางท่อเมนประปา ถนน
วิมานแมน ฝ่ังขวาแยกจาก
ซอยสวรรค์วิถี 22

เพื่อขยายการผลิตน ้าประปา
ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 100 มม.
 ชั นคุณภาพ 13.5 ชนดิต่อด้วย
แหวนยางความยาว 250 เมตร 
 และเข้าซอยสวรรค์วิถี 20 
ความยาว 135 เมตร  รวมความ
ยาว 385 เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        450,000         450,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้ อปุโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

2 วางท่อเมนประปา จาก
หลักดับเพลิงติดบา้นพัก
พนกังานเจ้าท่าถึงสุดรั ว 
ส้านกังานตรวจเงินแผ่นดิน

เพื่อขยายการผลิตน ้าประปา
ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 100 มม.
 ชั นคุณภาพ 13.5 ชนดิต่อด้วย
แหวนยางความยาว 650 เมตร 
จากหลักดับเพลิง ติดบา้นพัก
พนกังานเจ้าท่าถึงสุดรั ว  
ส้านกังานตรวจเงินแผ่นดิน 
พร้อมติดตั งหลักดับเพลิง 1 จุด 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        720,000         720,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้ อปุโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยทุธฯที่ 4 - 36



ยทุธฯที่ 4 - 37
    4.3 แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

3 วางท่อเมนประปาชุมชน
ไชยศิริ
(เสนอโดยชุมชนไชยศิริ)

เพื่อขยายการผลิตน ้าประปา
ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 100 มม.
 ชั นคุณภาพ 8.5 ชนดิต่อด้วย
แหวนยาง ความยาว 170 เมตร
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        218,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้ อปุโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

4 วางท่อเมนประปาจาก
ประปาแควใหญ่-โรงเรียน
วิชาวดี

เพื่อขยายการผลิตน ้าประปา
ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 100 มม.
 ชั นคุณภาพ 8.5 ชนดิต่อด้วย
แหวนยาง ความยาว 560 เมตร
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        410,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้ อปุโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

5 วางท่อเมนประปาบริเวณ
เกาะยม

เพื่อขยายการผลิตน ้าประปา
ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 100 มม.
 ชั นคุณภาพ 8.5 ชนดิต่อด้วย
แหวนยาง ความยาว 800 เมตร
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        470,000         470,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้ อปุโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

6 วางท่อเมนประปาเชือ่มต่อ
ระบบผลิตน ้าเกาะยมและ
โกสีย์ตามแนวสะพานปอ้ม
หนึง่

เพื่อขยายการผลิตน ้าประปา
ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 
Ø 250 มม. ความยาว 540 
เมตร พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้า
แรงสูงในโรงผลิตน ้าเกาะยม  ส่ง
น ้าได้ 250 ลบ.ม./ชม. ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      5,970,000       5,970,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้ อปุโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

ยทุธฯที่ 4 - 37



ยทุธฯที่ 4 - 38
    4.3 แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

7 วางท่อเมนประปาจากแยก
ถนนไกรลาสถึงโครงการ
บา้นมัน่คง

เพื่อขยายการผลิตน ้าประปา
ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางท่อ PVC  ขนาด Ø 150 มม.
 ชั นคุณภาพ 8.5 ชนดิต่อด้วย
แหวนยาง ความยาว 642 เมตร
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        500,000         500,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้ อปุโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

8 วางท่อเมนประปาข้างวัด
พระบางมงคลเข้าซอย
ประทีปรุ่งเรือง

เพื่อขยายการผลิตน ้าประปา
ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 100 มม.
 ชั นคุณภาพ 8.5 ชนดิต่อด้วย
แหวนยางความยาว 364 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        400,000         400,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้ อปุโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

9 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายนอกและติดตั ง
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าโรง
สูบน ้าแรงต้่า ที่ 3

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

เดินสายไฟฟ้าจากหมอ้แปลง
ไฟฟ้า เข้าโรงสูบน ้าแรงต้่าที่ 3 
พร้อมติดตั งตู้ควบคุมไฟฟ้า 
จ้านวน 1 แหง่  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        491,000         491,000 จ้านวนความ
ยาวสายไฟฟ้า
และจ้านวน
ตู้ควบคุมไฟฟ้า

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้ อปุโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

ยทุธฯที่ 4 - 38



ยทุธฯที่ 4 - 39
    4.3 แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

10 ปรับปรุงชุดเครนรางเล่ือน
ภายในโรงสูบน ้าแรงสูงที่ 4

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1.ปรับปรุงชุดเครนรางเล่ือน
ส้าหรับเคร่ืองสูบน ้าแรงสูง 
เคร่ืองที่ 1,2,3,4,6,7,8
2.ประกอบด้วยสะพานเครนรับ
น ้าหนกั พร้อมชุดปัม้หวัท้าย
สะพาน จ้านวน 1 ชุด
3. สายเมนไฟฟ้าจากหมอ้แปลง
ไฟฟ้า พร้อมตู้เมนไฟฟ้าใหม่
แทนตู้เดิม 1 ชุด ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,950,000       1,950,000       1,950,000 จ้านวนชุดเครน
รางเล่ือนที่
ปรับปรุง

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้ อปุโภคบริโภค 
อย่างทั่วถึง และ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

11 ปรับปรุงระบบเครนพร้อม
ตู้ควบคุมโรงสูบน ้าแรงต้่าที่
 2

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

ปรับปรุงและติดตั งรอกไฟฟ้า 
ขนาด 2 ตัน และตู้ควบคุมและ
สายเมน จ้านวน 1 ชุด

        150,000         150,000 จ้านวนรอก
ไฟฟ้าพร้อม
ตู้ควบคุมที่
ปรับปรุง

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้ อปุโภคบริโภค 
อย่างทั่วถึง และ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

12 ปรับปรุงและติดตั งแพสูบ
น ้ามอเตอร์ไฟฟ้าโรงสูบน ้า
แรงต้่า ที่ 1

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

ติดตั งเคร่ืองสูบน ้ามอเตอร์ไฟฟ้า
บนแพสูบน ้าเดิมส่งน ้าได้ 500 
ลบ.ม/ชม. พร้อมเชือ่มต่อท่อ
ทางดูดทางส่ง ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      5,000,000       5,000,000       5,000,000 จ้านวนแพสูบ
น ้าติดตั งเคร่ือง
สูบน ้ามอเตอร์
ไฟฟ้า

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้ อปุโภคบริโภค 
อย่างทั่วถึง และ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

ยทุธฯที่ 4 - 39



ยทุธฯที่ 4 - 40
    4.3 แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

13 ปรับปรุงหลังคาโรงสูบน ้า 
แรงต้่าที่ 2

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

รื อหลังคาเดิมมงุหลังคาเหล็ก
เคลือบสีใหม ่พื นที่ไมน่อ้ยกว่า
170 ตารางเมตร

        140,000         140,000         140,000 พื นที่หลังคาที่
ปรับปรุง

มคีวามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยปอ้งกนั
ความเสียหายของ
อปุกรณ์ประจ้าโรง
สูบน ้า

ส้านกัการประปา

14 กอ่สร้างหอ้งสุขาภายในโรง
ผลิตน ้าโกสีย์

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่
ผู้ปฏบิติังานในโรงผลิตน ้า

อาคาร ค.ส.ล.ชั นเดียว มหีอ้ง
สุขา 2 หอ้ง ขนาดกว้าง 3 เมตร
 ยาว 5 เมตร พื นที่ใช้สอยไม่
นอ้ยกว่า 15 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

350,000        350,000        350,000        จ้านวนอาคาร
ที่กอ่สร้าง

มสีถานที่ที่ใช้ในการ
อ้านวยความสะดวก
ของผู้ปฏบิติังาน

ส้านกัการประปา

15 ปรับปรุงโรงสูบน ้าแรงต้่า 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปาและให้
สอดคล้องเชือ่มต่อกบัระบบ
ปอ้งกนัน ้าท่วมชุมชนเขา
โกรกพมา่

กอ่สร้างช่องรับน ้าปรับปรุงโรง
สูบน ้าดิบ  ,ระดับใต้ถนน,ต่อ
ความยาวท่อทางดูด , ปรับปรุง
แท่นเคร่ือง ,ท่อทางส่ง, เครน
และระบบไฟฟ้าตามแบบ แปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    15,000,000     15,000,000 จ้านวนอาคาร
สูบน ้าดิบที่
ปรับปรุง

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ, โรงสูบน ้า
ดิบมรูีปแบบที่
สอดคล้องกบัระบบ
ปอ้งกนัน ้าท่วม

ส้านกัการประปา

ยทุธฯที่ 4 - 40



ยทุธฯที่ 4 - 41
    4.3 แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

16 ปรับปรุงระบบประปา
เทศบาลนครนครสวรรค์

ปรับปรุงระบบประปาใหม้ี
บริการน ้าประปาทั่วถึง
คุณภาพได้มาตรฐาน

ปรับปรุง กอ่สร้างโรงสูบน ้าดิบ
,ขยายก้าลังผลิต, เชือ่มต่อระบบ
ผลิตน ้า  จ่ายน ้าโรงผลิตน ้าเกาะ
ยม และโกสีย์ , ปรับปรุงระบบ
จ่ายน ้าและถังเกบ็น ้า ส้ารอง
ตามผลการศึกษา การจัดท้าผัง
แมบ่ทและศึกษาความเหมาะสม
 โครงการปรับปรุงระบบประปา
เทศบาลนครนครสวรรค์

  150,000,000   150,000,000 จ้านวนโรงสูบ
น ้าดิบ อาคาร
โรงผลิตน ้าและ
ความยาวท่อ
เมนประปา

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอในระยะยาว
สอดคล้องกบัพื นที่
บริการและความ
ต้องการการใช้น ้า

ส้านกัการประปา

17 ปรับปรุงและติดตั งรอก
ไฟฟ้าและอปุกรณ์ควบคุม 
โรงสูบน ้าแรงต้่าที่ 2 และ 3

เพื่อความสะดวกในการ
ซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา
อปุกรณ์

ปรับปรุงโครงสร้างส้าหรับรอก 
และติดตั งรอกไฟฟ้าสองทิศทาง
 จ้านวน 2 ชุด พร้อมเดิน
สายไฟฟ้าติดตั งตู้ควบคุม

        450,000         450,000         450,000 จ้านวนรอก
ไฟฟ้าและ
อปุกรณ์
ประกอบ

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

18 วางท่อส่งน ้าดิบบริเวณโรง
สูบน ้าแรงต้่าที่ 2

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

วางท่อน ้าดิบขนาด  Ø 400 มม.
 จากบริเวณชายน ้าพร้อม
ประสานท่อน ้าดิบขนาด Ø 800
 มม.  จ้านวน 1 งาน ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดเทศบาล

        950,000         950,000         950,000 ความยาวท่อ
ส่งน ้าดิบที่
ปรับปรุง

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใข้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง

ส้านกัการประปา

ยทุธฯที่ 4 - 41



ยทุธฯที่ 4 - 42
    4.3 แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

19 ปรับปรุงเคร่ืองสูบน ้าดิบ
ขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม. 
โรงสูบน ้าแรงต้่าที่ 3 เคร่ือง
ที่ 3

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

ปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้า
เทอร์ไบน ์ขนาด 2,000 ลบ.ม./
ชม. จ้านวน 1 งาน ตาม
ข้อก้าหนดงานของเทศบาล

        884,000         884,000         884,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าที่ได้รับ
การซ่อมแซม

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใข้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง

ส้านกัการประปา

20 ปรับปรุงท่อทางดูด โรงสูบ
น ้าแรงต้่า 1

เพื่อใหโ้รงสูบน ้าดิบมสีภาพ
พร้อมใช้งานและเตรียมการ
ขยายก้าลังสูบน ้าดิบใน
อนาคต

วางท่อเหล็กทางดูดเคร่ืองสูบน ้า
ที่ 1, 2, 3 และ 4 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 150-300 มม.
 และท่อส่งน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.04 เมตร 
ลอดถนนหลังคันปอ้งกนัน ้าท่วม 
โรงสูบน ้าแรงต้่า 1 ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,800,000       1,800,000       1,800,000 จ้านวนความ
ยาวท่อทางดูด
และท่อทางส่ง

โรงสูบน ้าแรงต้่า 1 
ยังคงสามารถสูบน ้า
ดิบปอ้นการผลิต
น ้าประปาได้หลังจาก
มกีารกอ่สร้างคัน
ปอ้งกนัน ้าท่วมพาด
ผ่าน

ส้านกัการประปา

21 ปรับปรุงท่อระบายตะกอน
จากโรงผลิตน ้าโกสีย์ลอด
ถนนหลังคันปอ้งกนัน ้าท่วม
ลงแมน่ ้าปงิ

เพื่อใหร้ะบบระบายตะกอน
มสีภาพพร้อมใช้งาน

วางท่อระบายน ้า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
พร้อมบอ่บล็อกน ้า อาคารทิ งน ้า
ต่อจากท่อระบายเดิม ลอดถนน
หลังคันปอ้งกนัน ้าท่วม ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        300,000         300,000         300,000         300,000 จ้านวนความ
ยาวท่อระบาย
ตะกอน

ระบบระบายตะกอน
จากโรงผลิตน ้ายังคง
แยกออกจากระบบ
รวบรวมน ้าเสีย 
ระบายลงสู่แมน่ ้าได้
หลังจากมกีาร
กอ่สร้างคันปอ้งกนั
น ้าท่วมพาดผ่าน

ส้านกัการประปา

ยทุธฯที่ 4 - 42



ยทุธฯที่ 4 - 43
    4.3 แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

22 ปรับปรุงโรงสูบน ้าแรงต้่า 1 เพื่อใหโ้รงสูบน ้าดิบมสีภาพ
พร้อมใช้งาน

ยกระดับพื นต่อความสูงผนงั 
เปล่ียนหลังคา ติดตั งชุดเครนราง
เล่ือน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ
พื นที่โดยรอบอาคารโรงสูบน ้า
แรงต้่า 1 ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000 พื นที่ปรับปรุง โรงสูบน ้าแรงต้่า 1 
ยังคงสามารถสูบน ้า
ดิบปอ้นการผลิต
น ้าประปาได้หลังจาก
มกีารกอ่สร้างคัน
ปอ้งกนัน ้าท่วมพาด
ผ่าน

ส้านกัการประปา

23 จัดหาและติดตั งระบบท่อ
จ่ายน ้าโรงสูบน ้า แรงต้่าที่ 2

เพื่อใหโ้รงสูบน ้าดิบมสีภาพ
พร้อมใช้งาน

จัดหาและติดตั งประตูน ้าท่อทาง
ส่งน ้า รวมภายในโรงสูบน ้า 
จ้านวน 1 งาน ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

1,800,000      1,800,000      1,800,000      1,800,000      จ้านวน
ประตูน ้าท่อ
ทางส่งน ้าที่
ติดตั ง

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

24 จัดหาและติดตั งระบบการ
ส่งสัญญาณแสดงผล
เคร่ืองมอืวัดคุณภาพน ้า

เพื่อควบคุมระบบจ่ายน ้าให้
มคุีณภาพ

ติดตั งระบบการแสดงผล
เคร่ืองมอืวัดคุณภาพน ้าพร้อม
โปรแกรม จ้านวน 1 ชุด ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

520,000        520,000        520,000        520,000        คุณภาพ
น ้าประปาที่มี
มาตรฐาน

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา
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ยทุธฯที่ 4 - 44
    4.3 แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

25 งานเปล่ียนทรายกรองและ
วัสดุกรองโรงกรองน ้า 3,4 
 ณ. โรงผลิตน ้าโกสีย์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการกรองน ้าในการ
ผลิตน ้าประปา

เปล่ียนทรายกรองและวัสดุกรอง
โรงกรองน ้า 3 ขนาด 750 ลบ.
ม./ชม. มบีอ่น ้ากรองน ้า จ้านวน
 10 บอ่ และเปล่ียนทรายกรอง
และวัสดุกรองโรงกรองน ้า 4  
ขนาด 350 ลบ.ม./ชม. มบีอ่
กรองน ้า จ้านวน  6 บอ่ ตาม
ขอบเขตงานเทศบาล

1,500,000      1,500,000      จ้านวนบอ่
กรองน ้าที่
ได้รับการ
เปล่ียนกรวด
กรองน ้าและ
วัสดุกรองน ้า

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

26 วางท่อเมนประปาถนน
มหาเทพจากแยกถนน
พหลโยธินถึงแยกถนน
ไกรลาส

เพื่อขยายการผลิตน ้าประปา
ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 250 มม.
 ชนดิต่อด้วยแหวนยางความยาว
รวมสองฝ่ังถนน 3,710 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

6,800,000      จ้านวนความ
ยาวท่อประปา

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

รวมงบประมาณ 39,483,000    35,325,000    172,934,000  162,040,000  
รวมจ านวนโครงการ 20                21                17                7                  
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ยทุธฯที่ 5 - 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
    5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 วันเทศบาล (ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย)

เพื่อเชิดชูความส าคัญของ
การปกครองท้องถิน่ใน
รูปแบบเทศบาลใหป้รากฏ
แกป่ระชาชนทั่วไป

ท าบญุเล้ียงเพลพระ จัด
นทิรรศการผลงานเทศบาล จัด
กจิกรรมนนัทนาการ จ านวน 1 
คร้ัง

         50,000          50,000          50,000          50,000 เปน็ไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

พนกังานเทศบาล
และประชาชนทั่วไป
เข้าใจและเหน็
ความส าคัญของการ
ปกครองท้องถิน่
รูปแบบเทศบาล 
พนกังานเทศบาลมี
ความรัก สามคัคี

ส านกัปลัเทศบาล
งานธุรการ

2 เลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลและ
นายกเทศมนตรีนคร
นครสวรรค์

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลและ
นายกเทศมนตรีนคร
นครสวรรค์

จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี

     4,000,000      4,000,000      4,000,000      4,000,000 เปน็ไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

การเลือกต้ังเปน็ไป
ด้วยความเรียบร้อย

งานธุรการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยทุธฯที่ 5 - 1



ยทุธฯที่ 5 - 2
    5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

3 ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

เพื่อน าข้อมลูที่ได้รับมา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างาน ใหผู้้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด

จัดจ้างหนว่ยงานหรือสถาบนัที่
เปน็กลางส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของเทศบาลใน
ประเด็นหลัก ๆ ได้แก ่ด้าน
กระบวนการขัน้ตอนการ
ใหบ้ริการด้านเจ้าหนา้ที่ผู้
ใหบ้ริการด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก ฯลฯ

         50,000          50,000          50,000          50,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด

งานการเจ้าหนา้ที่

4 ปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิ 
ระยะที่ 1

เพื่อทดแทนของเดิมที่เร่ิม
ช ารุดเสียหายจากการใช้งาน
มานาน ใหเ้ปน็ระบบดิจิตอล
แบบใหม ่ซ่ึงสามารถใช้งาน 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพมาก 
ยิง่ขึน้

จัดหา และติดต้ัง กล้องโทรทัศน์
 วงจรปดิแบบดิจิตอล ทดแทน 
ของเดิมจ านวน 32 จุด พร้อม 
ปรับปรุงโครงข่ายไฟเบอร์ออ
ฟติก เคร่ืองบนัทึกภาพ และ
อปุกรณ์ เชือ่มต่อสัญญาณ

     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000 จ านวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปดิ

กล้องโทรทัศนว์งจร
ปดิ มปีระสิทธิภาพ
มากขึน้ในการดูแล
รักษา ความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในเขต
เทศบาล ฯ

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ

5 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ   
ระยะที่ 8

เพื่อเฝ้าระวัง ปอ้งกนัการกอ่
อาชญากรรม กอ่ความไม่
สงบภายในเขตเทศบาล และ
สนบัสนนุการอ านวยการ
จราจร

จัดหา และติดต้ัง 
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิแบบ
ดิจิตอล  จ านวน 32 กล้อง 
พร้อมปรับปรุงโครงข่ายเคร่ือง
บนัทึกภาพ และอปุกรณ์
เชือ่มต่อสัญญาณ

   16,500,000    16,500,000    16,500,000    16,500,000 จ านวน 
กล้องโทรทัศน์
วงจรปดิแบบ
ดิจิตอล

ประชาชนมคีวาม
มัน่ใจในระบบรักษา
ความปลอดภยั ต่อ 
ชีวิต และทรัพย์สิน
มากขึน้

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ

ยทุธฯที่ 5 - 2



ยทุธฯที่ 5 - 3
    5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

6 จัดซ้ือกล้องโทรทัศนว์งจร
ปดิ ระบบดิจิตอล ภายใน
อทุยานสวรรค์ ระยะที่ 2

เพื่อเฝ้าระวัง ปอ้งกนัการกอ่
อาชญากรรม กอ่ความไม่
สงบภายในอทุยานสวรรค์

จัดหา และติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปดิแบบดิจิตอล จ านวน 8
 กล้อง พร้อมติดต้ังโครงข่าย 
และปรับปรุงเคร่ืองบนัทึกภาพ 
และอปุกรณ์เชือ่มต่อสัญญาณ

     1,300,000      1,300,000      1,300,000      1,300,000 จ านวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปดิ

ประชาชนและผู้มาใช้
บริการภายในอทุยาน
สวรรค์ มคีวามมัน่ใจ
ในระบบรักษาความ
ปลอดภยัต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึน้

กองวิชาการและ
แผนงานงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

7 จัดซ้ือกล้องโทรทัศนว์งจร
ปดิ ศูนย์เด็กเล็ก ในสังกดั
เทศบาล ฯ

เพื่อเฝ้าระวัง ปอ้งกนัการกอ่
อาชญากรรม กอ่ความไม่
สงบ และดูแลความปลอดภยั
เด็กนกัเรียนภายในศูนย์เด็ก
เล็กในสังกดัเทศบาล ฯ

จัดหา และติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปดิ ศูนย์เด็กเล็ก  จ านวน 
 12 ศูนย์ พร้อมติดต้ังโครงข่าย
 ตามขนาดและพื้นที่ของแต่ละ
ศูนย์ จ านวน 96 ตัว

     4,500,000      4,500,000      4,500,000      4,500,000 จ านวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปดิ

ประชาชน นกัเรียน
และผู้ปกครอง ผู้มา
ใช้บริการภายในศูนย์
เด็กเล็กในสังกดั
เทศบาล ฯ มคีวาม
มัน่ใจในระบบรักษา
ความปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึน้

กองวิชาการและ
แผนงานงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

8 การจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์
วงจรปดิ ที่สถานนขีนส่ง
ผู้โดยสาร

เพื่อเฝ้าระวังปอ้งกนัการกอ่
อาชญากรรม กอ่ความไม่
สงบภายในศูนย์ขนส่ง
ผู้โดยสาร

จัดหา และติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปดิแบบดิจิตอล  จ านวน 8
 กล้อง พร้อมติดต้ังโครงข่าย 
และปรับปรุงเคร่ืองบนัทึกภาพ 
และอปุกรณ์เชือ่มต่อสัญญาณ

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000  จ านวน 
กล้องโทรทัศน์
วงจรปดิ แบบ
ดิจิตอล

ประชาชนและผู้มาใช้
บริการภายในศูนย์
ขนส่งผู้โดยสาร มี
ความมัน่ใจในระบบ
รักษาความปลอดภยั
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึน้

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยทุธฯที่ 5 - 3



ยทุธฯที่ 5 - 4
    5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

9 จัดหากล้องโทรทัศนว์งจร
ปดิระบบดิจิตอลชนดิไร้สาย

เพื่อเฝ้าระวัง ปอ้งกนัการกอ่
อาชญากรรม กอ่ความไม่
สงบ ส าหรับงานติดต้ัง
บริการแบบชัว่คราว หรือ
เมือ่มเีหตุจ าเปน็

ติดต้ังกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ
และโครงข่าย จ านวน 4 กล้อง 
พร้อมระบบส่งสัญญาณไร้สาย 
จ านวน 1 ชุด

        400,000         400,000         400,000         400,000  จ านวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปดิ

เทศบาลฯ มเีคร่ืองมอื
ในการควบคุมดูแล
และรักษาความ
ปลอดภยัในงาน
กจิกรรมของเทศบาล
และงานพิเศษต่างๆ

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

10 จัดซ้ือกล้องโทรทัศนว์งจร
ปดิ ระบบดิจิตอล ภายใน
สนามกฬีากลางจังหวัด
นครสวรรค์ ระยะที่ 2

เพื่อเฝ้าระวัง ปอ้งกนัการกอ่
อาชญากรรม กอ่ความไม่
สงบภายในสนามกฬีากลาง
จังหวัดนครสวรรค์ และ
สนบัสนนุการอ านวยการการ
รักษาความปลอดภยั

จัดหาและติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปดิแบบดิจิตอล จ านวน 
16 กล้อง พร้อมติดต้ังโครงข่าย 
เคร่ืองบนัทึกภาพ และอปุกรณ์
เชือ่มต่อสัญญาณ

     2,500,000      2,500,000      2,500,000      2,500,000  จ านวนกล้องที่
ติดต้ัง

ประชาชนและผู้มาใช้
บริการสนามกฬีา
กลางจังหวัด
นครสวรรค์ มคีวาม
มัน่ใจในระบบรักษา
ความปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึน้

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รวมงบประมาณ 32,300,000   32,300,000   32,300,000   32,300,000   
รวมจ านวนโครงการ 10               10               10               10               

ยทุธฯที่ 5 - 4



ยทุธฯที่ 5 - 5

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่5  เสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
    5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดระเบยีบการจ าหนา่ย
สินค้าในที่สาธารณะและให้
ความรู้แกผู้่ประกอบการค้า

เพื่อใหเ้กดิความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยในการจ าหนา่ย
สินค้าในที่สาธารณะ

จุดผ่อนผันใหจ้ าหนา่ยสินค้า
จ านวน22 จุด

         50,000          50,000          50,000          50,000 ผู้ประกอบการ
ค้าปฏบิติัตาม
ระเบยีบ
กระท าผิด
ระเบยีบลดลง

เกดิความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยในการ
จ าหนา่ยสินค้าในที่
สาธารณะ

งานเทศกจิ

2 คืนความสุขใหผู้้ใช้ทางเท้า เพื่อใหเ้กดิความสะดวกใน
การใช้ทางเท้าสัญจรของ
ประชาชน

ทางเท้าของถนน10สายภายใน
เขตเทศบาลมคีวามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

         50,000          50,000          50,000          50,000 เกดิความเปน็
ระเบยีบ
เรียบร้อยของ
ทางเท้าภายใน
เขตเทศบาล
มากขึน้

ใหเ้กดิความสะดวก
ในการใช้ทางเท้า
สัญจรของประชาชน

งานเทศกจิ

3 จัดระเบยีบการโฆษณาด้วย
ใบปลิว แผ่นประกาศและ
เคร่ืองขยายเสียงในที่
สาธารณะ

เพื่อใหเ้กดิความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยในการกระท าการ
โฆษณาในที่สาธารณะ

จัดอบรมใหค้วามรู้ ละจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่จ านวน 
100 คน

         50,000          50,000          50,000          50,000 ผู้กระท าการ
โฆษณาปฏบิติั
ตามระเบยีบ
ของทาง
ราชการมากขึน้

การโฆษณาในที่
สาธารณะมคีวามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

งานเทศกจิ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยทุธฯที่ 5 - 5



ยทุธฯที่ 5 - 6
    5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

4 อบรมพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศึกษาดู
งานผู้ปฏบิติังานด้านเทศกจิ

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
ใหค้วามรู้แกผู้่ปฏบิติังานด้าน
เทศกจิ

อบรมใหค้วามรู้และศึกษาดูงาน
ด้านงานเทศกจิจ านวน 50 คน

        150,000         150,000         150,000         150,000 ผู้ปฏบิติังาน
ด้านเทศกจิมี
ความรู้ด้าน
ระเบยีบ
กฎหมายใน
การ
ปฏบิติังาน
มากขึน้

ผู้ปฏบิติังานด้าน
เทศกจิมปีระสิทธิภาพ
ในการท างานและมี
ความรู้ในระเบยีบ
กฎหมายที่ปฏบิติั

งานเทศกจิ

5 สัปดาหป์อ้งกนัอคัคีภยั เพื่อจัดกจิกรรมณรงค์
ปอ้งกนัอคัคีภยั

71  ชุมชน          90,000          90,000          90,000          90,000 จ านวนชุมชน
ที่จัดกจิกรรม

การเกดิอคัคีภยัลดลง ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

6 รณรงค์ปอ้งกนัสาธารณภยั เพื่อจัดกจิกรรมรณรงค์
ปอ้งกนัเหตุสาธารณภยั 
อบุติัภยั

71  ชุมชน          50,000          50,000          50,000          50,000 จ านวนชุมชน
ที่จัดกจิกรรม

การเกดิสาธารณภยั
ลดลง

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

7 ตรวจร่วมเพื่อความปลอดภยั เพื่อจัดก าลัง อปพร.ออก
ตรวจร่วม กบัหนว่ยงานของ
ต ารวจ

1 โครงการ          60,000          60,000          60,000          60,000 จ านวนคร้ังที่
ตรวจร่วม

การเกดิอคัคีภยั และ
เหตุสาธารณภยั ลดลง

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

8 ฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัภยัฝ่าย
พลเรือน

เพื่อฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน อาทิเช่น แผน
ปอ้งกนัน้ าท่วม และ
ช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยั
และซ้อมแผนอบุติัภยั

ไมน่อ้ยกว่า 1 คร้ัง 50,000         50,000         50,000         50,000         จ านวนคร้ังที่
ฝึกซ้อม

ท าใหเ้กดิความ
คล่องตัวในการ
ปอ้งกนัหากมสีา
ธารณภยัเกดิขึน้จริง

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

ยทุธฯที่ 5 - 6



ยทุธฯที่ 5 - 7
    5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

9 ชุมชนเรียนรู้เกีย่วกบัการ
ปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั

เพื่อเปน็แหล่งการเรียนรู้ของ
ประชาชน เกีย่วกบัการ
ปอ้งกนัและระงับสาธารณภยั

71 ชุมชน 96,000                  96,000          96,000          96,000 จ านวนชุมชน ประชาชนสามารถ
ปอ้งกนัและระงับสา
ธารณภยัได้อย่าง
ถูกต้อง ถูกวิธีการ

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

10 ประกวดการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัดีเด่น

เพื่อร่วมโครงการประกวด
การปอ้งกนัฯ ดีเด่น ที่กรม
ปอ้งกนัฯ จัดขึน้

ปลีะ 1  คร้ัง          30,000          30,000          30,000          30,000 จ านวนคร้ังที่
จัดประกวด

งานปอ้งกนัฯ อาจ
ได้รับรางวัลจากการ
ประกวด

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

11 ฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัภยัฝ่าย
พลเรือน

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การระงับอคัคีภยั

30  ชุมชน          50,000          50,000          50,000          50,000 จ านวนชุมชน พนกังานมคีวาม
พร้อมในการระงับ
อคัคีภยั

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

12 ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ

เพื่อลดอบุติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญภายใน
เขตเทศบาล

2  คร้ัง          50,000          50,000          50,000          50,000 จ านวนคร้ังที่จัด สามารถลดอบุติัเหตุ
ทางถนน ภายในเขต
เทศบาล

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

13 ชุมชนปลอดภยัร่วมใจ ลด 
อบุติัเหตุทางถนน

เพื่อใหชุ้มชนภายในเขต
เทศบาล เปน็ชุมชน
ปลอดภยัจากอบุติัเหตุทาง
ถนนภายในเขตเทศบาล

1  คร้ัง          50,000          50,000          50,000          50,000 จ านวนคร้ังที่จัด สามารถลดอบุติัเหตุ
ทางถนน ภายใน
ชุมชนของเทศบาล
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

14  ถนนปลอดภยั เพื่อรณรงค์ หรือจัดกจิกรรม 
เพื่อใหถ้นนปลอดอบุติัเหตุ 
และเพื่อใหเ้ปน็ถนนตัวอย่าง 
ในการ ปฏบิติัตามกฎจราจร

1 คร้ัง          60,000          60,000          60,000          60,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนนิการ

สามารถฝึกให้
ประชาชนปฏบิติัตาม
กฎจราจร และ
สามารถลดอบุติัเหตุ
ทางถนน

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

ยทุธฯที่ 5 - 7



ยทุธฯที่ 5 - 8
    5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

15 จิตอาสา ช่วยดับไฟเบือ้งต้น เพื่อมอบถังดับเพลิง ใหก้บั
ประชาชนที่อาสาสมคัรเปน็
จิตอาสา ช่วยดับไฟเบือ้งต้น

70 คน 100,000        100,000        100,000        100,000        จ านวนถัง
ดับเพลิงที่มอบ

สามารถเปน็ก าลัง
เสริมและเปน็ก าลัง
ส ารอง ในการช่วย
ดับเพลิง

งานปอ้งกนั ฯ

16 ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
อบุติัทางถนน

เพื่อด าเนนิการแกไ้ขปญัหา
อบุติัทางถนน

จ านวน 3 กจิกรรม 100,000        100,000        100,000        จ านวนคร้ังที่จัด สามารถลดอบุติัเหตุ
ทางถนน และลด
จ านวนผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต

งานปอ้งกนั ฯ

17 ด าเนนิการเพื่อปอ้งกนัและ
ระงับสาธารณภยั

เพื่อด าเนนิการปอ้งกนัและ
ระงับสาธารณภยั อบุติับติั

จ านวน 6 กจิกรรม 450,000        450,000        450,000        จ านวนคร้ังที่จัด สามารถลดความ
สูญเสียทรัพย์สิน 
และชีวิตผู้ประสบภยั

งานปอ้งกนั ฯ

รวมงบประมาณ 986,000        1,536,000     1,536,000     1,536,000     
รวมจ านวนโครงการ 15               17               17               17               

ยทุธฯที่ 5 - 8



ยทุธฯที่ 5 - 9

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่5  เสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
    5.3 แผนงานสาธารณสขุ

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จ้างเหมาดูแลรักษาความ
ปลอดภยัอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข

เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภยัต่อทรัพย์สินของ
ทางราชการ

จ้างเหมาดูแลรักษาความ
ปลอดภยัอาคารศุนย์บริการ
สาธารณสุข จ านวน 4 แหง่

432,000        432,000        432,000        432,000        จ านวน
บคุลากรที่จ้าง
เหมา

อาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุขได้รับการ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภยัในทรัพย์สิน

ส านกัการ
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวมงบประมาณ 432,000        432,000        432,000        432,000        
รวมจ านวนโครงการ 1                 1                 1                 1                 

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

ยทุธฯที่ 5 - 9



ยทุธฯที่ 6 - 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพื่อใหส้มาชิกสภาเทศบาลได้
รู้และเข้าใจหลักการ
บริหารงานท้องถิน่ เทคนคิ
แนวทางการประชุมสภา
ท้องถิน่ การด าเนนิการทาง
วินยั ตลอดจนสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการสมาชิกสภา
ท้องถิน่

สมาชิกสภาเทศบาล 24 คน 50,000        50,000        50,000        50,000        จ านวนสมาชิก
สภาเทศบาลที่
เข้าร่วมอบรม

สมาชิกสภาเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏบิติั
หนา้ที่อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

2 ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานการปฏบิติังานรับเร่ือง
ร้องเรียนร้องทุกข์ของ
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพื่อใหผู้้เข้ารับการอมรมได้รู้
และเข้าใจเร่ืองกฎหมาย 
ระเบยีบวิธีการปฏบิติังาน 
ทักษะและประสบการณ์และ
การปฏบิติังานในเร่ือง
ร้องเรียนร้องทุกข์

พนกังานเทศบาล จ านวน 
100 คน

300,000       300,000       300,000       300,000       จ านวนบคุลากรที่
เข้าร่วมอบรม

พนกังานเทศบาลสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏบิติังาน

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยทุธฯที่ 6 - 1



ยทุธฯที่ 6 - 2
    6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

3 อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั
บทบาทหนา้ที่และสิทธิ
ประโยชนข์องพนกังานจ้าง

เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
บทบาทหนา้ที่และประโยชน์
ต่างๆ

200 คน 50,000        50,000        50,000        50,000        จ านวนบคุลากรที่
เข้าร่วมอบรม

พนกังานจ้างของเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
สิทธิประโยชน ์ตลอดจนมี
ขวัญก าลังใจในการปฏบิติั
หนา้ที่

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหนา้ที่

4 อบรมใหค้วามรู้ด้านการ
บริหารงานบคุคลแก่
ข้าราชการลูกจ้างประจ า

เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการ
บริหารงานบคุคลระเบยีบ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง

200 คน 100,000       100,000       100,000       100,000       จ านวนบคุลากรที่
เข้าร่วมอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจในเร่ืองการ
บริหารงานบคุคลระเบยีบ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหนา้ที่

5 อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏบิติังานของเทศบาล
และทัศนศึกษาดูงาน

เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
หลักการปฏบิติัหนา้ที่ของ
เทศบาลและหลักเกณฑ์การ
บริหารงานกจิการบา้นเมอืงที่ดี

100 คน 400,000       400,000       400,000       400,000       จ านวนบคุลากรที่
เข้าร่วมอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนา
ศักยภาพในการท างานใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหนา้ที่

6 อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั
การปฏบิติัตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540

เพื่อใหผู้้รับการอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจในเร่ืองการปฏบิติั
ตาม พรบ.ข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540

100 คน 30,000        30,000        30,000        30,000        จ านวนบคุลากรที่
เข้าร่วมอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจการปฏบิติัตาม 
พรบ.ข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหนา้ที่

7 อบรมใหค้วามรู้ด้านการจัด
องค์ความรู้ในองค์กร (KM)

เพื่อใหผู้้รับการอบรมสามารถ
จัดการองค์ความรู้ภายใน
องค์กรได้อย่างเปน็ระบบ

50 คน 50,000        50,000        50,000        50,000        จ านวนผู้เข้าอบรม ทุกหนว่ยงานในสังกดั
สามารถจัดท าองค์ความรู้ใน
องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหนา้ที่

ยทุธฯที่ 6 - 2



ยทุธฯที่ 6 - 3
    6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

8 กจิกรรมส่งเสริมสนบัสนนุ
ยกย่องบคุคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรมภายใน
องค์กร

เพื่อสนบัสนนุเชิดชูเกยีรติคุณ
บคุลากรที่มลัีกษณะที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และเปน็
การสร้างขวัญและก าลังใจใน
การท างาน

200 คน 10,000        10,000        10,000        10,000        จ านวนผู้เข้ารับ
การคัดเลือก

พนกังานมขีวัญก าลังใจการ
ปฏบิติัหนา้ที่

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหนา้ที่

9 พัฒนาบคุลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์

เพื่อใหบ้คุลากรในหนว่ยงานมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดต้ังศูนย์ข้อมลูข่าวสารของ
ทางราชการ

อบรมบคุลากรของเทศบาล
 ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาและประชาชน 
จ านวน 120 คน

22,000        22,000        22,000        22,000        จ านวนบคุลากร
และประชาชนที่
เข้าร่วมอบรม

บคุลากรของเทศบาล ครู
บคุลากรทางการศึกษา 
และประชาชน มคีวาม
เข้าใจสามารถเผยแพร่ใหผู้ที่
เกีย่วข้องทราบและปฏบิติัได้

กองวิชาการและ
แผนงาน

10 พัฒนาศักยภาพส าหรับ
บคุลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏบิติังานตามภารกจิหนา้ที่

เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมได้มี
ความรู้ความเข้าใจเร่ือง
กฎหมาย ระเบยีบ วิธีการ
ปฏบิติังาน ทักษะและ
ประสบการณ์ในการปฏบิติั
หนา้ที่

พนกังานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนกังานจ้าง
 และบคุลากรทางการศึกษา
 จ านวน  100  คน

50,000        50,000        50,000        50,000        บคุลากรที่ได้รับ
การอบรมจ านวน
 100 คน

พนกังานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนกังานจ้าง
 และบคุลากรทางการศึกษา
 สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
มาปรับ ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏบิติัหนา้ที่ได้ถูกต้องตาม
ระเบยีบ กฎหมาย ข้อบงัคับ
 หนงัสือส่ังการ

หนว่ยตรวจสอบ
ภายใน

ยทุธฯที่ 6 - 3



ยทุธฯที่ 6 - 4
    6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

11 อบรมเชิงปฏบิติัการ
ติดตามประเมนิผลการ
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง

เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมได้มี
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ
จัดท ารายงานการติดตาม
ประเมนิผลการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียง 
ตามระเบยีบ คตง. ว่าด้วย
ก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2545

พนกังานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนกังานจ้าง
จ านวน  100  คน

50,000        50,000        50,000        50,000        บคุลากรที่ได้รับ
การอบรมจ านวน
 100 คน

พนกังานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนกังานจ้าง
 สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
มาจัดท ารายงานฯ ใหม้ี
ความถูกต้องและเปน็ไป
ตามระเบยีบฯก าหนด

หนว่ยตรวจสอบ
ภายใน

12 ปรับปรุง/ย้ายหอ้งศูนย์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อรองรับการขยายงาน ของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เนือ่งจากมอีปุกรณ์ 
NETWORK และกล้องวงจร
ปดิเปน็จ านวนมากขึน้ รวมทั้ง
จัดท าเปน็ WAR ROOM เพื่อ
ปฏบิติัการด้านต่างๆ เพื่อเปน็
สถานที่อบรมใหก้บัพนกังาน
ของเทศบาลฯ

ปรับปรุง/ขยายหอ้งศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ หอ้ง
ศูนย์ข้อมลูกลาง (Server) 
ด้านอปุกรณ์และ rack และ
 fiber patch และอืน่ๆ ที่
เกีย่วข้อง จัดท าหอ้ง WAR 
ROOM และหอ้งดูภาพจาก
กล้องวงจรปดิของ
ประชาชน หอ้งออกอากาศ
เสียงตามสาย

    4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000 จ านวนผู้ใช้บริการ สามารถรองรับงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร รวมถึงงาน
บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเปน็ไปด้วยความ
รวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ
มากยิง่ขึน้

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยทุธฯที่ 6 - 4



ยทุธฯที่ 6 - 5
    6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

13 จัดซ้ือระบบโครงข่าย
สายโทรศัพท์เดิม

เพื่อทดแทนระบบ
สายโทรศัพท์ระบบอนาล็อก
ของเดิมที่ใช้งานมานานและ
เกดิปญัหาบอ่ยคร้ัง ให้
สามารถกลับมาใช้งานได้
อย่างมปีระสิทธิภาพและ
รองรับการขยายระบบ
โทรศัพท์ได้ในอนาคต

จัดหา และติดต้ังโครงข่าย
สายระบบโทรศัพท์แบบ
ดิจิตอลใหมแ่ทนระบบเดิม
จ านวนไมน่อ้ยกว่า 200 
คู่สาย พร้อมคู่สายส ารอง
ไมน่อ้ยกว่า 50 คู่สาย และ
ร้ือระบบสายเดิมออกเพื่อ
ความปลอดภยั

       300,000        300,000        300,000        300,000 จ านวนคู่สายที่
ใช้ได้

ระบบโทรศัพท์สามารถใช้
งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
และรองรับระบบดิจิตอล
อย่างสมบรูณ์

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

14 จัดซ้ือระบบบริหารจัดการ
ภาพกล้องวงจรปดิ

เพื่อใช้บริหารภาพจากกล้อง
วงจรปดิทั้งหมดของเทศบาลฯ
 ทดแทนระบบเดิมซ่ึงใช้มา
นาน และท าใหร้ะบบการ
จัดการภาพท าได้จากระบบ
เพียงระบบเดียว

จัดหาระบบบริหารจัดการ
ข้อมลูภาพ และอปุกรณ์
เชือ่มต่อจ านวน 1 ระบบ 
และปรับปรุงเคร่ือง
บนัทึกภาพ (NVR) จ านวน 
1 ระบบ ทดแทนของเดิม
ทั้งหมด

    2,500,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000 จ านวนเคร่ือง
บนัทึกภาพ และ
อปุกรณ์บนัทึก
ข้อมลูภาพ

ระบบกล้องวงจรปดิ
สามารถบนัทึกภาพและ
บริหารจัดการภาพได้ใน
ระบบเดียวกนั

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

15 จัดหา Application on 
Mobile สนบัสนนุการ
ใหบ้ริการประชาชน

เพื่อใช้ในการสนบัสนนุการ
ด าเนนิงาน และอ านวยการ 
บริหารจัดการระบบงาน 
Smart Office ใหม้คีวามง่าย 
สะดวก รวดเร็วในการใช้งาน

จัดหา หรือพัฒนาระบบ 
Application on Mobile 
ส าหรับงานใหบ้ริการ
ประชาชนในด้านต่าง ๆ ไม่
นอ้ยกว่า 3 ระบบงาน

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000 จ านวน
ระบบงานที่
ใหบ้ริการ

เจ้าหนา้ที่ และประชาชน 
สามารถเข้าถึงข้อมลูในการ
ใหบ้ริการได้อย่างรวดเร็ว 
ลดขัน้ตอนการติดต่อราชการ

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยทุธฯที่ 6 - 5



ยทุธฯที่ 6 - 6
    6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

16 จัดซ้ือโครงข่าย Network 
โครงการรวมศูนย์

เพื่อใหส้ามารถใช้งานระบบ
โครงข่าย Network ได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพและมเีส้นทาง
ส ารองใช้งาน กรณีที่เส้นทาง
หลักเสียหายหรือใช้งานไมไ่ด้
เพื่อใหส้ามารถบรูณาการ
ระบบโครงการสถานศึกษาใน
สังกดัเทศบาลสามารถใช้
ฐานข้อมลูร่วมกนัได้

ปรับปรุงเส้นทางโครงข่าย 
Fiber Optic และติดต้ัง
ระบบส ารองแบบใช้สาย
หรือไร้สาย บนโครงข่าย 
Network เดิม ไมน่อ้ยกว่า 
8 เส้นทาง พร้อมติดต้ัง
อปุกรณ์เชือ่มโยงสัญญาณ
โครงข่ายความเร็วไมน่อ้ย
กว่า 10GB ใหส้ามารถใช้
กบัระบบโครงข่ายเดิมได้

    4,600,000     4,600,000     4,600,000     4,600,000 จ านวนโครงข่าย
 Network

ระบบโครงข่าย Network 
โครงการรวมศูนย์สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพร้อมมรีะบบ
ส ารองส าหรับใช้งานกรณี
เส้นทางหลักมปีญัหาหรือใช้
งานไมไ่ด้

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

17 เสียงตามสาย แบบไร้สาย 
ระยะที่ 2

เพื่อใช้ในการแจ้ง และ
กระจายข่าวสารของเทศบาล
ไปยังประชาชน สามารถท า
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แบบ
ไร้สาย และแบบส่งสัญญาณ 
WIFI

จัดหาเคร่ืองและติดต้ัง
กระจายข่าวเสียงตามสาย
ชนดิไร้สาย ไมน่อ้ยกว่า 68
 จุด พร้อมระบบควบคุม 
และปรับปรุงหอ้ง
ออกอากาศ

    4,600,000     4,600,000     4,600,000     4,600,000 จ านวนจุดติดต้ัง ประชาชนสามารถรับ
ข่าวสาร แบะการแจ้งเร่ือง
ต่าง ๆ จากเทศบาลไดอย่าง
ทั่วถึงรวดเร็ว

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

18 จอ LED ขนาดใหญ่ 
ด้านข้างอาคารเทศบาล

เพื่อเปน็ส่ือกลางในการ
เผยแพร่ข่าวสาร กจิกรรม 
และส่ือผสมอืน่ ๆ ในรูปแบบ
ของวีดีโอ และส่ือผสม ที่
นา่สนใจ

ติดต้ังจอภาพ LED ขนาด 
กว้าง 5.6 เมตร ยาว 8 
เมตร และระบบควบคุมทั้ง
จากที่จอภาพ และระบบ
ควบคุมระยะไกล จ านวน 1
 ระบบ

  12,000,000   12,000,000   12,000,000   12,000,000 จ านวนขนาด จอ
 LED ที่ติดต้ัง

เทศบาลมส่ืีอในการ
ประชาสัมพันธ์ และ
ข่าวสารที่ดี และนา่สนใจ
ถ่ายทอดสู่ประชาชน

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยทุธฯที่ 6 - 6



ยทุธฯที่ 6 - 7
    6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

19 อบรมสัมมนาสมาชิกสภา
เทศบาล คณะผู้บริหาร 
พนกังานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนกังานจ้าง

เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมได้รู้
และเข้าใจ เร่ืองกฎหมาย 
ระเบยีบวิธีการปฏบิติังาน 
ทักษะและประสบการณ์ และ
การปฏบิติัหนา้ที่

อบรมและศึกษาดูงาน 3 
โครงการ

700,000       700,000       700,000       700,000       จ านวนกจิกรรม
ที่จัด

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนกังานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนกังานจ้าง
 พนกังานดับเพลิง พนกังาน
เทศกจิ สามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารงานเทศบาลและ
การปฎบิติังาน

ส านกั
ปลัดเทศบาล

ยทุธฯที่ 6 - 7



ยทุธฯที่ 6 - 8
    6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

20 ก าหนดประโยชนต์อบแทน
อืน่เปน็กรณีพิเศษอนัมี
ลักษณะเปน็เงินรางวัล
ประจ าปสี าหรับพนกังาน
เทศบาล พนกังานครู
เทศบาลลูกจ้างประจ า 
และพนกังานจ้าง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนอืน่
เปน็กรณีพิเศษอนัมลัีกษณะ
เปน็เงินรางวัลประจ าปใีหก้บั
บคุลากรภายในหนว่ยงาน

จ่ายเปน็ค่าประโยชนต์อบ
แทนอืน่เปน็กรณีพิเศษอนัมี
ลักษณะเปน็เงินรางวัล
ประจ าปใีหก้บัพนกังาน
เทศบาล พนกังานครู
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า
และพนกังานจ้างที่อยูใ่น
หลักเกณฑ์ตามประกาศ 
ก.ท.จ. นครสวรรค์ เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานทั่วไป
เกีย่วกบัหลักเกณฑ์เง่ือนไข
และวิธีการก าหนด
ประโยชนต์อบแทนอนัเปน็
กรณีพิเศษอนัมลัีกษณะเปน็
เงินรางวัลประจ าปสี าหรับ
พนกังานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนกังานจ้างของ
เทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่
 17 เม.ย.2558

10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  เปน็ไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

พนกังานเทศบาล พนกั 
งานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนกังาน
จ้างมคีวามกระตือรือร้นใน
การปฏบิติังานและขวัญ
ก าลังใจ

งานการเจ้าหนา้ที่

21 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏบิติังานของกองวิชาการ
และแผนงาน

เพื่อใหก้ารด าเนนิงานเกดิ
ประสิทธิภาพและความ
คล่องตัวในการปฏบิติังาน

จ้างเหมาบริการบคุลากร 
จ านวน 6 คน

       648,000        648,000        648,000        648,000 จ านวนบคุลากร
ที่จ้างเหมา

สามารถปฏบิติังานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยทุธฯที่ 6 - 8



ยทุธฯที่ 6 - 9
    6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

22 จัดท าส่ือมลัติมเีดีย อาคาร
สัญลักษณ์ต้นแมน่้ า
เจ้าพระยา

เพื่อใหใ้นการแสดง ส่ือผสม
มลัติมเีดีย ส าหรับใหค้วามรู้
และการศึกษาความเปน็มา
ของเมอืงนครสวรรค์ , จุด
ก าเนดิต้นแมน่้ าเจ้าพระยา

จัดหา ระบบฉายภาพ 
ระบบเสียง และส่ือผสม 
และจัดท าส่ือผสม 
มลัติมเีดีย ส าหรับใช้งาน
ภายในอาคารสัญลักษณ์ต้น
แมน่้ าเจ้าพระยา

  18,000,000   18,000,000   18,000,000   18,000,000 จ านวนระบบ ส่ือ
 มลัติมเีดีย

มส่ืีอผสมมลัติมเีดีย พร้อม
ระบบฉายภาพและระบบ
เสียง ส าหรับใช้งานใน
อาคารสัญลักษณ์ต้นแมน่้ า
เจ้าพระยา

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

23 ซ่อมใหญ่รถกะบะ ทะเบยีน
 ข 9785 นว.

เพื่อซ่อมแซมรถยนต์
หมายเลขทะเบยีน ข 9785 
นว. ใหส้ามารถใช้งานได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพ

ซ่อมใหญ่รถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน ข 9785 นว. 
จ านวน 1 คัน

       100,000        100,000        100,000        100,000 เปน็ไปตาม
ข้อก าหนดของ
สัญญา

รถยนต์สามารถใช้งานได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

24 มอบโล่เกยีรติคุณเชิดชู
เกยีรติแกผู้่ช าระภาษี
ถูกต้องประจ าปี

เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตส านกึ
ใหก้บัผู้ช าระภาษไีด้มส่ีวนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิน่ โดยหา
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเกบ็รายได้ใหม้ากขึน้
และเปน็การกระตุ้นให้
ประชาชนสมคัรใจในการเสีย
ภาษี

โล่เกยีรติคุณเชิดชูเกยีรติ
แกผู้่ช าระภาษถีูกต้อง
ประจ าป ีจ านวน 50 ชุด 
พร้อมค่าค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมส าหรับแขกผู้มี
เกยีรติพร้อมผู้ร่วมงานและ
 ค่าใช้จ่ายอืน่

100,000       100,000       100,000       100,000       โล่เกยีรติคุณ
จ านวน 50 ชุด

รายได้จากการจัดเกบ็ภาษี
เพิ่มขึน้

ส านกัการคลัง

รวมงบประมาณ 59,660,000  59,660,000  59,660,000  59,660,000  
รวมจ านวนโครงการ 24              24              24              24              

ยทุธฯที่ 6 - 9



ยทุธฯที่ 6 - 10

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    6.2 แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก ำหนดประโยชนต์อบแทน
อืน่เปน็กรณีพิเศษ(เงิน
รำงวัลประจ ำป)ีพนกังำนจ้ำง

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทน
อืน่เปน็กรณีพิเศษใหก้บั
พนกังำนจ้ำงในหนว่ยงำน

จ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนอืน่เปน็
กรณีพิเศษใหก้บัพนกังำนจ้ำง
สถำนขีนส่งผู้โดยสำร

40,000         40,000         40,000         40,000         เปน็ไปตำม
ข้อก ำหนดของ
ระเบยีบและ
หลักเกณฑ์

เปน็ขวัญ ก ำลังใจให้
พนกังำนมคีวำม
กระตือรือร้นในกำร
ปฏบิติังำนใหม้ี
ประสิทธิภำพมำกขึน้

ส ำนกัปลัดเทศบำล
งำนสถำนขีนส่ง
ผู้โดยสำร

2 ปรับปรุงโรงฆำ่สัตว์เดิมเปน็
ระบบรำงและปรับปรุง
ระบบบ ำบดัน้ ำเสียโรงฆำ่
สัตว์

เพื่อใหม้โีรงฆำ่สัตว์และ
ระบบบ ำบดัน้ ำเสียที่ผ่ำน
มำตรฐำน

ปรับปรุงโรงฆำ่สัตว์เดิมเปน็
ระบบรำงและปรับปรุงระบบ
บ ำบดัน้ ำเสียโรงฆำ่สัตว์ จ ำนวน
 1 แหง่

10,000,000   10,000,000   10,000,000   เปน็ไปตำม
ก ำหนดของ
โครงกำร

โรงฆำ่สัตว์และระบบ
บ ำบดัน้ ำเสียได้รับ
กำรปรับปรุงให้
เปน็ไปตำมมำตรฐำน

ส ำนกักำร
สำธำรณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
งำนสัตวแพทย์

3 เพิ่มประสิทธิภำพกำร
ปฏบิติังำนของส ำนกักำร
สำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

เพื่อเพิ่มบคุลำกรให้
เพียงพอต่อกำรปฏบิติังำน

จ้ำงเหมำบริกำรบคุลำกร 
จ ำนวน 20 อตัรำ

2,160,000     2,160,000     2,160,000     2,160,000     จ ำนวนบคุลำกร
ที่จ้ำงเหมำ

ประชำชนได้รับ
บริกำรด้ำนกำร
สำธำรณสุขอย่ำงทั่วถึง

ส ำนกักำร
สำธำรณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01
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ยทุธฯที่ 6 - 11
    6.2 แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

4 จ้ำงเหมำบคุลำกร
ปฏบิติังำนส ำนกักำรประปำ

เพื่อปฏบิติังำนในส ำนกั
กำรประปำโรงผลิต
น้ ำประปำหนำ้ผำ , เกำะ
ยม , แควใหญ่

จ้ำงเหมำบริกำรบคุลำกร  
จ ำนวน 40 คน

4,320,000     4,320,000     4,320,000     4,320,000     จ ำนวนบคุลำกร
จ้ำงเหมำ

ได้รับข้อมลูและแผน
ที่ระบบจ่ำย
น้ ำประปำที่ใช้ในกำร
วำงแผนขยำยพื้นที่
บริกำรและกำร
บ ำรุงรักษำเส้นท่อ

ส ำนกักำรประปำ

5 จ้ำงเหมำบคุลำกร
ปฏบิติังำนส ำรวจเพื่อจัดท ำ
ฐำนข้อมลูและแผนที่ระบบ
ท่อจ่ำยน้ ำประปำ

เพื่อใหไ้ด้ข้อมลูและแผนที่
ระบบท่อจ่ำยน้ ำประปำ
ในพื้นที่บริกำรน้ ำประปำ

จ้ำงเหมำบริกำรบคุลำกร 
ปฏบิติังำน จ ำนวน 6 อตัรำ 
ระยะเวลำ 6 เดือน

324,000        324,000        324,000        324,000        จ ำนวนบคุลำกร
จ้ำงเหมำ

ได้รับข้อมลูและแผน
ที่ระบบจ่ำย
น้ ำประปำที่ใช้ในกำร
วำงแผนขยำยพื้นที่
บริกำรและกำร
บ ำรุงรักษำเส้นท่อ

ส ำนกักำรประปำ

6 อบรมสัมมนำทัศนศึกษำดู
งำนพนกังำนเทศบำลและ
พนกังำนจ้ำง ส ำนกักำร
ประปำ

เพื่อเพิ่มทักษะควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏบิติังำน

อบรมและทัศนศึกษำดูงำน 
จ ำนวน 200 คน

200,000        200,000        200,000        200,000        จ ำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม

น ำควำมรู้ที่ได้มำ
ประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏบิติังำนใหม้ี
ประสิทธิภำพ

ส ำนกักำรประปำ

7 กอ่สร้ำงร้ัว ค.ส.ล. พร้อม
ปรับปรุงภมูทิัศนห์นำ้ร้ัว
ด้ำนขนำนถนนผังเมอืง โรง
ผลิตน้ ำเกำะยม

เพื่อปอ้งกนัทรัพย์สินและ
สร้ำงควำมประทับใจ
ใหแ้กชุ่มชนโดยรอบและผู้
เยีย่มชม

 ร้ัว ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงภมูิ
ทัศนด้์ำนหนำ้ร้ัว ยำวไมน่อ้ย
กว่ำ 180 เมตร ตำมแบบแปลน
รำยละเอยีดของเทศบำล

1,500,000     1,500,000     ควำมยำวร้ัวและ
พื้นที่ที่ปรับปรุง
ภมูทิัศน์

ปกปอ้งทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำรและ
ประชำชนผู้ใช้บริกำร
ได้รับควำมพึงพอใจ

ส ำนกักำรประปำ
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ยทุธฯที่ 6 - 12
    6.2 แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

8 ก ำหนดประโยชนต์อบแทน
อืน่เปน็กรณีพิเศษอนัมี
ลักษณะเปน็เงินรำงวัล
ประจ ำป ีส ำหรับพนกังำน
เทศบำล,ลูกจ้ำงประจ ำ
และพนกังำนจ้ำงส ำนกักำร
ประปำเทศบำล

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทน
อืน่เปน็กรณีพิเศษอนัมี
ลักษณะเปน็เงินรำงวัล
ประจ ำปใีหก้บับคุคลำกร
ในหนว่ยงำน

จ่ำยเปน็ค่ำประโยชนต์อบแทน
อืน่เปน็กรณีพิเศษอนัมลัีกษณะ
เปน็เงินรำงวัลประจ ำป ีใหก้บั
พนกังำนเทศบำล ,
ลูกจ้ำงประจ ำและพนกังำนจ้ำง
ที่อยูใ่นหลักเกณฑ์ตำมประกำศ
 ก.ท.จ.นครสวรรค์ เร่ือง 
ก ำหนดมำตรำนทั่วไปเกีย่วกบั
หลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีกำร 
ก ำหนดประโยชนต์อบแทนอืน่ 
เปน็กรณีพิเศษอนัมลัีกษณะเปน็
เงินรำงวัลประจ ำปสี ำหรับ
พนกังำนเทศบำล ,
ลูกจ้ำงประจ ำและพนกังำนจ้ำง
 ของกำรประปำ

800,000        800,000        800,000        800,000        เปน็ไปตำม
ข้อก ำหนดของ
โครงกำร

พนกังำนเทศบำล ,
ลูกจ้ำงประจ ำและ
พนกังำนจ้ำงมคีวำม
กระตือรือร้นในกำร
ปฏบิติังำน และขวัญ
ก ำลังใจ

ส ำนกักำรประปำ
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ยทุธฯที่ 6 - 13
    6.2 แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

9 กจิกรรมวันที่ระลึกกำร
กอ่ต้ังกจิกำรสถำนธนำนุ
บำล 1

เพื่อประชำสัมพันธ์ให ้
ประชำชนทั่วไปทรำบและ
เผยแพร่ผลกำรปฏบิติังำน
ของสถำนธนำนบุำล

จัดโครงกำร/กจิกรรม วันที่
ระลึกกำรกอ่ต้ังกจิกำรสถำนธ
นำนบุำล จ ำนวน 3 โครงกำร
1. จัดพิธีท ำบญุทำงศำสนำ
2. บริจำคเงิน/ส่ิงของเพื่อ
กจิกำรสำธำรณกศุล
3. จัดท ำของที่ระลึก จ ำนวน 
300 ชิน้

30,000         30,000         30,000         30,000         จ ำนวนกจิกรรม
ที่จัด

กำรมส่ีวนร่วมในกำร
ตอบแทนสังคม และ
ประชำชนได้รับ
ประโยชนจ์ำก
กจิกรรมในวันที่ระลึก
กอ่ต้ังกจิกำรสถำนธ
นำนบุำล

สถำนธนำนบุำล 1

10 ติดต้ังประตูเหล็กยืด
ภำยนอกบริเวณทำงเข้ำ
หอ้งด้ำนหลังของ
สถำนธนำนบุำล 1

เพื่อใหส้ถำนธนำนบุำลได้
ปอ้งกนัอนัตรำยและมี
ควำมปลอดภยัใน
ทรัพย์สินของประชำชน
ได้ดียิง่ขึน้

ติดต้ังประตูเหล็กยืดบำนคู่แบบ
ดึงเข้ำหำกนั ขนำด  3.00 x 
3.70  เมตร ตำมแบบแปลนของ
เทศบำล จ ำนวน 1 ชุด

45,000         45,000         45,000         45,000         จ ำนวนประตู
เหล็กที่ติดต้ัง

ประตูทำงเข้ำ - ออก 
ด้ำนนอกมัน่คง
แข็งแรงได้มำตรฐำน
และเกดิควำม
ปลอดภยัยิง่ขึน้

สถำนธนำนบุำล 1

11 ปรับปรุงเคำเตอร์ ประตู 
หนำ้ต่ำง อำคำรสถำนธนำ
นบุำล 2

เพื่อปอ้งกนัและรักษำ
ควำมปลอดภยัทรัพย์สิน
ของประชำชน

ปรับปรุงและซ่อมแซมเคำเตอร์
 ประตู พร้อมติดต้ังลูกกรงส
แตนเลส บริเวณเคำเตอร์ ประตู
 หนำ้ต่ำง อำคำรสถำนธนำนุ
บำล 2

500,000        500,000        500,000        จ ำนวนพื้นที่
ปรับปรุง

อำคำรสถำนที่ มี
สภำพดี มคีวำมมัน่คง
เรียบร้อยได้มำตรฐำน

สถำนธนำนบุำล 2
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ยทุธฯที่ 6 - 14
    6.2 แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

12 จัดงำนและกจิกรรมวันที่
ระลึกกำรกอ่ต้ังกจิกำร
สถำนธนำนบุำล 2

เพื่อประชำสัมพันธ์ให ้
ประชำชนทั่วไปทรำบและ
เผยแพร่ผลกำรปฏบิติังำน
ของสถำนธนำนบุำล

จัดโครงกำร/กจิกรรม วันที่
ระลึกกำรกอ่ต้ังกจิกำรสถำนธ
นำนบุำล จ ำนวน 3 โครงกำร
1. จัดพิธีท ำบญุทำงศำสนำ
2. บริจำคเงิน/ส่ิงของเพื่อ
กจิกำรสำธำรณกศุล
3. จัดท ำของที่ระลึก จ ำนวน 
300 ชิน้

10,000         10,000         10,000         10,000         จ ำนวนกจิกรรม
ที่จัด

กำรมส่ีวนร่วมในกำร
ตอบแทนสังคม และ
ประชำชนได้รับ
ประโยชนจ์ำก
กจิกรรมในวันที่ระลึก
กอ่ต้ังกจิกำรสถำนธ
นำนบุำล

สถำนธนำนบุำล 2

13 จัดงำนและกจิกรรมวันที่
ระลึกกำรกอ่ต้ังกจิกำร
สถำนธนำนบุำล 3

เพื่อประชำสัมพันธ์ให ้
ประชำชนทั่วไปทรำบและ
เผยแพร่ผลกำรปฏบิติังำน
ของสถำนธนำนบุำล

1. จัดพิธีท ำบญุทำงศำสนำ
2. จัดท ำของที่ระลึกแจก
ผู้ใช้บริกำร จ ำนวน 100 ชิน้
3.จัดกจิกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์
ทำงสังคม

10,000         10,000         10,000         10,000         จ ำนวนกจิกรรม
ที่จัด

กำรมส่ีวนร่วมในกำร
ตอบแทนสังคม และ
ประชำชนได้รับ
ประโยชนจ์ำก
กจิกรรมในวันที่ระลึก
กอ่ต้ังกจิกำรสถำนธ
นำนบุำล

สถำนธนำนบุำล 3

รวมงบประมาณ 7,939,000     18,439,000   19,939,000   19,939,000   
รวมจ านวนโครงการ 10               12               13               13               
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ยทุธฯที่ 6 - 15

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรม อปพร. และฝึก
ทบทวน อปพร. และน ำ
สมำชิก อปพร.สัมมนำ
ทัศนศึกษำดูงำน

เพื่อให ้อปพร.ที่ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมไปแล้วมคีวำมรู้
และมทีักษะในกำรใช้
อปุกรณ์ และเทคนคิที่
ทันสมยั ตลอดจนศึกษำดู
งำนพื้นที่อืน่ๆ

100 คน 500,000        500,000        500,000        500,000        จ ำนวน อพปร. 
ที่ผ่ำนกำร
ฝึกอบรม

อปพร. มคีวำมรู้ มี
ทักษะในกำรใช้
อปุกรณ์เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้เพิ่มมำกขึน้
และสำมำรถพัฒนำ
ศูนย์ อปพร. ใหดี้ยิง่ขึน้

ส ำนกัปลัดเทศบำล
งำนปอ้งกนัฯ

2 เจ้ำหนำ้ที่ปอ้งกนั และ
พนกังำนดับเพลิงทัศน
ศึกษำดูงำน

เพื่อใหเ้จ้ำหนำ้ที่ และ
พนกังำน ได้ดูงำน
หนว่ยงำนอืน่เพื่อน ำมำ
ปรับปรุงหนว่ยงำน

20 คน 80,000         80,000         80,000         80,000         จ ำนวนพนกังำน
ดับเพลิง

สำมำรถน ำมำปรับปรุง
 ในหนว่ยงำนในกำร
พัฒนำหนว่ยงำนใหดี้
ยิง่ขึน้

ส ำนกัปลัดเทศบำล
งำนปอ้งกนัฯ

3 ฝึกอบรมพัฒนำ
ประสิทธิภำพเจ้ำหนำ้ที่
ปอ้งกนัและพนกังำน
ดับเพลิง

เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพ
ของพนกังำนดับเพลิง ใน
รูปแบบต่ำงๆ เช่น กำร
บ ำรุงรักษำเคร่ืองมอื
เคร่ืองใช,้กำรดับเพลิงขนำด
ใหญ่ กำรดับเพลิงในอำคำร
สูง

30  คน          90,000          90,000          90,000          90,000 รุ่นละ 20 คน 
จ ำนวน 2 รุ่น

พนกังำนมคีวำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ในกำร
ปฏบิติัหนำ้ที่

ส ำนกัปลัดเทศบำล
งำนปอ้งกนัฯ

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01
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ยทุธฯที่ 6 - 16
    6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

4 กอ่สร้ำงอำคำรชุดที่พัก
พนกังำนดับเพลิง

เพื่อเปน็สวัสดิกำรใหก้บั
เจ้ำหนำ้ที่และ พนกังำน

1  แหง่ 5,000,000     5,000,000     5,000,000     เปน็ไปตำม
ข้อก ำหนดของ
โครงกำร

เปน็ที่พักอำศัยของ
จนท. และพนกังำน
เกดิควำมรวดเร็วใน
กำรออกปฏบิติังำน

งำนปอ้งกนั ฯ

5 กอ่สร้ำงสถำนดัีบเพลิง 
(สถำนยี่อย)

เพื่อควบคุมพื้นที่ กำร
ขยำยตัวของเมอืง ใหท้ั่วถึง

1 แหง่ 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     เปน็ไปตำม
ข้อก ำหนดของ
โครงกำร

เพื่อควำมรวดเร็วใน
กำรระงับเหตุสำ
ธำรณภยั

งำนปอ้งกนัฯ

6 กอ่สร้ำงสถำนดัีบเพลิงแทน
สถำนดัีบเพลิงหลังเกำ่

เพื่อใหส้ถำนดัีบเพลิงมี
ควำมเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยสวยงำม นำ่อยู่

1 แหง่ 5,000,000     5,000,000     เปน็ไปตำม
ข้อก ำหนดของ
โครงกำร

มคีวำมเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย สวยงำมนำ่
อยู่

งำนปอ้งกนั ฯ

7 ปรับปรุงอำคำรส ำนกังำน
หนว่ยเรือดับเพลิง วัด
ตะแบก

เพื่อปรับปรุงอำคำร
ส ำนกังำนของสถำนี
ดับเพลิง หนว่ยเรือดับเพลิง
 วัดตะแบก

1  หลัง 1,000,000     1,000,000     1,000,000     เปน็ไปตำม
ข้อก ำหนดของ
โครงกำร

เปน็ส ำนกังำน 
ส ำหรับปฏบิติัหนำ้ที่ 
ของพนกังำนดับเพลิง
สถำนยี่อย

งำนปอ้งกนั ฯ

8 กอ่สร้ำงหลังคำที่จอดรถ 
และหอ้งซ่อมบ ำรุง

เพื่อปรับปรุงที่จอดรถและ
หอ้งซ่อมบ ำรุงเพิ่มเติม

1  แหง่ 300,000        เปน็ไปตำม
ข้อก ำหนดของ
โครงกำร

เกดิควำมเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

งำนปอ้งกนั ฯ

9 ปรับปรุง ต่อเติมอำคำรที่
พักพนกังำนดับเพลิง

เพื่อใหม้ทีี่พักเพียงพอ
ส ำหรับพนกังำนดับเพลิง

1  แหง่ 800,000        800,000        800,000        800,000        เปน็ไปตำม
ข้อก ำหนดของ
โครงกำร

เกดิควำมรวดเร็วใน
กำรในกำรปฏบิติัหนำ้ที่

งำนปอ้งกนั ฯ

10 กอ่สร้ำงปอ้มยำมภำยใน
ชุมชน

เพื่อรักษำควำมปลอดภยั
ใหก้บัประชำชน และ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำ
อำชญำกรรม

2 ชุมชน 1,600,000     เปน็ไปตำม
ข้อก ำหนดของ
โครงกำร

กำรกอ่อำชญำกรรม
ลดลงแกไ้ขปญัหำยำ
เสพติด

งำนปอ้งกนั ฯ
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ยทุธฯที่ 6 - 17
    6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

11 กอ่สร้ำงสถำนที่ฝึกซ้อม
กำรดับเพลิงรำยใหญ่

เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรดับเพลิงใหก้บัพนกังำน
ดับเพลิง

1  แหง่ 700,000        700,000        700,000        700,000        เปน็ไปตำม
ข้อก ำหนดของ
โครงกำร

พนกังำนดับเพลิง
สำมำรถดับเพลิงรำย
ใหญ่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

งำนปอ้งกนัฯ

12 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคำ
อำคำรงำนเทศกจิ

เพื่อซ่อมแซมหลังคำที่ช ำรุด
ใหอ้ยูใ่นสภำพใช้กำรได้ดี

อดุรอยร่ัวโครงหลังคำไมใ่หม้นี้ ำ
ร่ัวซึม

50,000         50,000         50,000         50,000         จ ำนวนหลังคำที่
ปรับปรุง

หลังคำที่ช ำรุดอยูใ่น
สภำพใช้กำรได้ดีไมม่ี
กำรร่ัวซึม

งำนเทศกจิ

13 ติดฟิล์มกรองแสงกนัควำม
ร้อนของอำคำรงำนเทศกจิ

เพื่อเปน็กำรประหยัด
พลังงำนไฟฟ้ำและเปน้กำร
ถนอมเคร่ืองปรับอำกำศ
ไมใ่หท้ ำงำนหนกั

ติดฟิล์มกรองแสงที่กระจกของ
อำคำรงำนเทศกจิ

50,000         50,000         50,000         50,000         จ ำนวนพื้นที่ติด
ฟิล์มกรองแสง

เคร่ืองปรับอำกำศ
ท ำงำนนอ้ยลงและ
ประหยีดค่ำไฟ

งำนเทศกจิ

14 กอ่สร้ำงร้ัวเหล็กพร้อม
ประตูเปดิปดิหลังอำคำร
ส ำนกังำนเทศกจิทั้งสองข้ำง

เพื่อปอ้งกนัทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำรและของกลำง
ตำมกฎหมำยไมใ่หสู้ญหำย

กอ่สร้ำงร้ัวเหล็กพร้อมประตู
เปดิปดิทั้งสองข้ำงของอำคำร
เทศกจิ

50,000         50,000         50,000         50,000         จ ำนวนควำมยำว
ร้ัวที่กอ่สร้ำง

ปอ้งกนัทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำรและของ
กลำงตำมกฎหมำย
ไมใ่หสู้ญหำย

งำนเทศกจิ

รวมงบประมาณ 5,220,000     9,320,000     14,320,000   14,320,000   
รวมจ านวนโครงการ 11               11               12               12               
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ยทุธฯที่ 6 - 18

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    6.4 แผนงานเคหะชมุชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จ้างเหมาบคุลากรปฎบิติังาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและ
ส่วนควบคุมการกอ่สร้าง
อาคารและ
ผังเมอืง

เพื่อปฏบิติังานในงาน
ธุรการ,งานการเงินและ
บญัชี,งานวิศวกรรมโยธา,
งานสถาปตัยกรรม,งาน
ควบคุมอาคาร,งานผังเมอืง

จ้างเหมาบริการบคุลากรเพิ่ม 
จ านวน  22  อตัรา

2,376,000     2,376,000     2,376,000     2,376,000     จ านวนบคุลากร
จ้างเหมา

สามารถปฏบิติังานที่
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกัการช่าง

2 จ้างเหมาบคุลากรปฏบิติังาน
ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วน
การโยธา

เพื่อปฏบิติังานใน 
งานสาธารณูปโภค,งาน
สถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ,งาน
สวนสาธารณะ

จ้างเหมาบริการบคุลากรเพิ่ม 
จ านวน  122  อตัรา

13,176,000   13,176,000   13,176,000   13,176,000   จ านวนบคุลากร
จ้างเหมา

สามารถปฏบิติังานที่
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกัการช่าง

3 จ้างเหมาบคุลากรปฎบิติังาน
ฝ่ายสาธารณูปโภค 
งานสวนสาธารณะ ส่วนการ
โยธา

เพื่อปฏบิติังานใน 
งานสวนสาธารณะ

จ้างเหมาบริการบคุลากรเพิ่ม 
จ านวน  5  อตัรา

540,000        540,001        540,002        540,003        จ านวนบคุลากร
จ้างเหมา

สามารถปฏบิติังานที่
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกัการช่าง

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

ยทุธฯที่ 6 - 18



ยทุธฯที่ 6 - 19
    6.4 แผนงานเคหะชมุชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

4 จ้างเหมาบคุลากรปฏบิติังาน
ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว งานก าจัด
มลูฝอยและส่ิงปฏกิลูและ
งานบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม ส่วนช่างสุขาภบิาล

เพื่อปฏบิติังานใน งาน
ก าจัดขยะมลูฝอยและส่ิง
ปฏกิลูและงานบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม

จ้างเหมาบริการบคุลากรเพิ่ม 
จ านวน  48  อตัรา

5,184,000     5,184,000     5,184,000     5,184,000     จ านวนบคุลากร
จ้างเหมา

สามารถปฏบิติังานที่
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกัการช่าง

5 จ้างเหมาบคุลากร
ปฎบิติังาน ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน  า 
ส่วนช่างสุขาภบิาล

เพื่อปฏบิติังานในงาน
บ าบดัน  าเสีย ณ โรง
ปรับปรุงคุณภาพน  า

จ้างเหมาบริการบคุลากรเพิ่ม  
จ านวน  25  อตัรา

3,060,000     3,060,000     3,060,000     3,060,000     จ านวนบคุลากร
จ้างเหมา

สามารถปฏบิติังานที่
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกัการช่าง

6 จ้างเหมาบคุลากรปฏบิติังาน
ฝ่ายศูนย์เคร่ืองจักกรกล 
ส่วนการโยธา

เพื่อปฏบิติังานใน 
งานกอ่สร้างโครงสร้าง
พื นฐาน

จ้างเหมาบริการบคุลากรเพิ่ม 
จ านวน  34  อตัรา

3,672,000     3,672,000     3,672,000     3,672,000     จ านวนบคุลากร
จ้างเหมา

สามารถปฏบิติังานที่
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกัการช่าง

7 กอ่สร้างลาน คสล. ภายใน
ศูนย์ซ่อมบ ารุงและ
ซ่อมแซม ส่วนช่างสุขาภบิาล

เพื่อใหม้คีวามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยสะดวกแกก่าร
ดูแลบ ารุงรักษาและให้
เปน็ที่เกบ็วัสดุ

กอ่สร้างพื น คสล. หนา 0.15 
เมตร มพีื นที่ประมาณ 1,496 
ตารางเมตร

930,000        930,000        930,000        930,000        จ านวนพื นที่
กอ่สร้างอาคาร

มคีวามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย การ
ปฏบิติังานเกดิความ
สะดวกรวดเร็ว

ส านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 6 - 19



ยทุธฯที่ 6 - 20
    6.4 แผนงานเคหะชมุชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

8 พัฒนาศักยภาพพนกังาน
เทศบาลลูกจ้างประจ า 
พนกังานจ้าง และทัศน
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

เพื่อใหพ้นกังานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า พนกังาน
จ้าง มคีวามรู้ ทักษะอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมเกดิการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ทักษะและในการ
ปฏบิติังาน และเปน็การ
สร้างขวัญก าลังใจ สร้าง
ความสามคัคีในองค์กร

พนกังานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้าง
 จ านวน  200  คน

500,000        500,000        500,000        500,000        จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม

สามารถปฏบิติังานที่
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกัการช่าง

รวมงบประมาณ 29,438,000   29,438,001   29,438,002   29,438,003   
รวมจ านวนโครงการ 8                 8                 8                 8                 

ยทุธฯที่ 6 - 20



ยทุธฯที่ 6 - 21

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างปา้ยประชาสัมพันธ์
 อทุยานสวรรค์

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารต่าง ๆ ให้
ประชาชนรับทราบ

ปา้ยประชาสัมพันธ์ อทุยาน
สวรรค์ จ านวน 2 ปา้ย ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

600,000        600,000        600,000        600,000        จ านวนปา้ย
ประชาสัมพันธ์

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารจากทาง
เทศบาล

ส านกัการช่าง

2 กอ่สร้างปา้ย
ประชาสัมพันธ์แยก
พหลโยธิน

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารต่าง ๆ ให้
ประชาชนรับทราบ

ปา้ยประชาสัมพันธ์แยก
พหลโยธิน
จ านวน 1 ปา้ย ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

300,000        300,000        300,000        300,000        จ านวนปา้ย
ประชาสัมพันธ์

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารจากทาง
เทศบาล

ส านกัการช่าง

3 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน
เชือ่มต่ออาคารบอ่ชีวภาพ
โรงปรับปรุงคุณภาพน  า 
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพื่อใหม้หีลังคาคลุม
ทางเดินเชือ่มต่ออาคาร
บอ่ชีวภาพโรงปรับปรุง
คุณภาพน  า  เทศบาลนคร
นครสวรรค์

หลังคาคลุมทางเดินเชือ่มต่อ
อาคารบอ่ชีวภาพโรงปรับปรุง
คุณภาพน  า จ านวน  1  แหง่

900,000        900,000        900,000        900,000        ความยาวหลังคา
ที่กอ่สร้าง

เกดิความสะดวกใน
การปฏบิติังาน

ส านกัการช่าง

4 ถมดินบริเวณที่ นสล. 
ทุ่งเลี ยงสัตว์สาธารณะ
ประโยชนริ์มถนนไกรลาส

เพื่อใช้กอ่สร้างศูนย์
ราชการของเทศบาล

พื นที่ประมาณ 10 ไร่ ปริมาตร
ดินถม 102,000 ลบ.ม.

9,200,000     9,200,000     9,200,000     9,200,000     จ านวนพื นที่ถมดิน ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการ

ส านกัการช่าง

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

ยทุธฯที่ 6 - 21



ยทุธฯที่ 6 - 22
    6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

5 ปรับปรุงฝ้าเพดานหอ้ง
ประชุมชั น 5 (ภาพ
จิตรกรรม)

เพื่อปรับปรุงฝ้าเพดานให้
มคีวามสวยงาม

ปรับปรุงฝ้าเพดานหอ้งประชุม
ชั น 5 จ านวน 1 งาน ตามแบบ
แปลนราย
ละเอยีดของเทศบาล

2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     การปรับปรุงฝ้า
เพดานหอ้งประชุม
ชั น 5

เพื่อใหห้อ้งประชุมมี
รูปแบบและลวดลาย
สวยงามอยูใ่นสภาพ
พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านกัการช่าง

6 กอ่สร้างอาคารส านกังาน
โรงเกบ็เคร่ืองจักรกลและ
พัสดุส่วนการโยธา

เพื่อใหม้อีาคารส านกังาน
โรงเกบ็เคร่ืองจักรกลและ
พัสดุส่วนการโยธา

อาคาร ค.ส.ล. ชั นเดียวหลังคา
โครงเหล็กพื นที่ใช้สอย ไมน่อ้ย
กว่า 440 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

3,500,000     3,500,000     3,500,000     3,500,000     จ านวนพื นที่
กอ่สร้างอาคาร

เกดิความสะดวกใน
การปฏบิติังาน

ส านกัการช่าง

7 ปรับปรุงแพสูบน  าจาก
แมน่  าเจ้าพระยาเข้า
อทุยานสวรรค์

เพื่อควบคุมระดับน  าใน
อทุยานสวรรค์ใหม้รีะดับที่
เหมาะสม

ติดตั งเคร่ืองสูบน  าด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าอตัราสูบน  าไมน่อ้ยกว่า 
250 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 
จ านวน 2 เคร่ือง พร้อมระบบ
ท่อดูดท่อส่งระบบไฟฟ้า ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     จ านวนเคร่ืองสูบ
น  าด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า

ระดับน  าในอทุยาน
สวรรค์อยูใ่นระดับที่
เหมาะสมตลอดปโีดย
การเคร่ืองจักรที่
ประหยัดพลังงาน
และมปีระสิทธิภาพ

ส านกัการช่าง

8 กอ่สร้างปา้ยโรงปรับปรุง
คุณภาพน  าต้นแมน่  า
เจ้าพระยาและทางขึ นลง 
คสล.

เพื่อใหป้ระชาชนทราบ
ข้อมลู

กอ่สร้างปา้ยโรงปรับปรุง
คุณภาพน  าต้นแมน่  าเจ้าพระยา
 1 แหง่ และทางขึ นลง คสล. 1 
แหง่ ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

300,000        300,000        300,000        300,000        จ านวนปา้ย เพื่อใหป้ระชาชน
รับทราบ

ส านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 6 - 22



ยทุธฯที่ 6 - 23
    6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

9 ติดตั งระบบรดน  าต้นไม้
อตัโนมติัพลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อบ ารุงรักษาต้นไมแ้ละ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้า

ติดตั งระบบรดน  าต้นไม้
อตัโนมติัพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมติดตั งใช้งาน ณ โรงปรับ
ปรุงคุณภาพน  า พื นที่ไมน่อ้ย
กว่า 5,100 ตารางเมตร

500,000        500,000        500,000        500,000        จ านวนระบบรด
น  าต้นไม้
แสงอาทิตย์

มเีคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ 
เพียงพอแกก่าร
ปฏบิติังานบริการ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านกัการช่าง

รวมงบประมาณ 19,300,000   19,300,000   19,300,000   19,300,000   
รวมจ านวนโครงการ 9                 9                 9                 9                 

ยทุธฯที่ 6 - 23



ยทุธฯที่ 6 - 24

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    6.6 แผนงานสาธารณสขุ

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงซ่อมแซม (ทาสี)
อาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1

เพื่อใหม้อีาคารที่สวยงาม
นา่ใช้บริการ

ปรับปรุงซ่อมแซม (ทาสี) 
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1

93,000         93,000         93,000         93,000         จ านวนอาคารที่
ปรับปรุง

มอีาคารที่สวยงาม ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1

2 ต่อเติมท าหลังคาโครง
เหล็กที่ด้านข้างอาคารพัสดุ
งานควบคุมโรคติดต่อ (ชัน้1)

เพื่อใหม้หีลังคากนัแดด
กนัฝนส าหรับใหบ้ริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการและใช้เปน็
สถานที่ปฏบิติังานของ
เจ้าหนา้ที่กลุ่มงานปอ้งกนั
และควบคุมโรคติดต่อ

ต่อเติมท าหลังคาโครงเหล็กที่
ด้านข้างอาคารพัสดุงานควบคุม
โรคติดต่อ (ชัน้1) ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

60,000         60,000         60,000         60,000         จ านวนหลังคา
โครงเหล็ก

มหีลังคาโครงเหล็ก
ส าหรับใช้เปน็สถานที่
ส าหรับบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
งานราชการและเปน็
สถานที่ปฏบิติังาน
ของเจ้าหนา้ที่กลุ่ม
งานปอ้งกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อ

กลุ่มงานปอ้งกนั
 และควบคุม
โรคติดต่อ

รวมงบประมาณ 153,000        153,000        153,000        153,000        
รวมจ านวนโครงการ 2                 2                 2                 2                 

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

ยทุธฯที่ 6 - 24



ยทุธฯที่ 6 - 25

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    6.7 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จ้างเหมาภารโรง เพื่อใหม้ภีารโรงเพียงพอ
ในการดูแลอาคารเรียนให้
สะอาด สวยงาม  และ
ความปลอดภยัของ
อาคารสถานที่บริเวณ
โรงเรียน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และสนามกฬีา

เพื่อจ้างเหมาบคุคล
เปน็ภารโรง  จ านวน 14 คน

1,512,000     1,512,000     1,512,000     1,512,000     จ านวน 14 คน อาคารสถานที่มี
ความสะอาดและ
ปลอดภยั

ส านกัการศึกษา

2 กอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัด
ไทรใต้

เพื่อเปน็การจัดสถานที่
เรียนใหถู้กสุขลักษณะและ
เหมาะส าหรับเด็กปฐมวัย

กอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 
ตามแบบ ศถ.ศพด.1 แบบตอก
เสาเข็ม จ านวน 1 หลัง

1,582,200     จ านวนอาคารที่
กอ่สร้าง

เด็กเล็กมสีถานที่
เรียนที่ถูกสุขลักษณะ
และเหมาะสม

ส านกัการศึกษา

3 กอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล
วัดพรหมจริยาวาส

เพื่อเปน็การจัดสถานที่
เรียนใหถู้กสุขลักษณะและ
เหมาะส าหรับเด็กปฐมวัย

กอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนเทศบาลวัดพรหม
จริยาวาส ตามแบบ ศถ.ศพด.1 
แบบตอกเสาเข็ม จ านวน 1 หลัง

1,582,200     จ านวนอาคารที่
กอ่สร้าง

เด็กเล็กมสีถานที่
เรียนที่ถูกสุขลักษณะ
และเหมาะสม

ส านกัการศึกษา

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01
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ยทุธฯที่ 6 - 26
    6.7 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

4 กอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล
วัดสุคตวราราม

เพื่อเปน็การจัดสถานที่
เรียนใหถู้กสุขลักษณะและ
เหมาะส าหรับเด็กปฐมวัย

กอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนเทศบาล
วัดสุคตวราราม ตามแบบ สถ.
ศพด.1 แบบตอกเสาเข็ม 
จ านวน 1 หลัง

1,582,200     จ านวนอาคารที่
กอ่สร้าง

เด็กเล็กมสีถานที่
เรียนที่ถูกสุขลักษณะ
และเหมาะสม

ส านกัการศึกษา

5 กอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชนชอนตะวัน

เพื่อเปน็การจัดสถานที่
เรียนใหถู้กสุขลักษณะและ
เหมาะส าหรับเด็กปฐมวัย

กอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กชุมชนชอนตะวัน ตามแบบ 
ศถ.ศพด.1 แบบตอกเสาเข็ม 
จ านวน 1 หลัง

1,582,200     จ านวนอาคารที่
กอ่สร้าง

เด็กเล็กมสีถานที่
เรียนที่ถูกสุขลักษณะ
และเหมาะสม

ส านกัการศึกษา

6 กอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชนพระบางมงคล

เพื่อเปน็การจัดสถานที่
เรียนใหถู้กสุขลักษณะและ
เหมาะส าหรับเด็กปฐมวัย

กอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กชุมชนพระบางมงคล ตาม
แบบ ศถ.ศพด.1 แบบตอก
เสาเข็ม จ านวน 1 หลัง

1,582,200     จ านวนอาคารที่
กอ่สร้าง

เด็กเล็กมสีถานที่
เรียนที่ถูกสุขลักษณะ
และเหมาะสม

ส านกัการศึกษา

7 ปรับปรุงอาคารเรียน ท.1 เพื่อใหม้อีาคารเรียน
พร้อมจัดการเรียนการ
สอนและมคีวามปลอดภย้

ปรับปรุงฝ้า ผนงัอาคารเรียน 
หลังคา ทาสีอาคารเรียน

150,000        150,000        150,000        150,000        จ านวนอาคาร
เรียนที่ปรับปรุง

โรงเรียนมอีาคารที่
พอเพียงและมคีวาม
ปลอดภยั

ท.1

8 ปรับปรุงหลังคาอาคาร
อเนกประสงค์ ท.2

เพื่อปรับปรุงหลังคา
อาคารอเนกประสงค์

ปรับปรุงหลังคาอาคาร
อเนกประสงค์

        500,000 จ านวนหลังคา
อาคารอเนก
ประสงค์ ๑ หลัง

โรงเรียนมหีลังคาที่มี
สภาพพร้อมใช้งาน

ท.2

9 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน  า
โพใต้ (ท.2 )

เพื่อใหม้สีถานที่ในการจัด
กจิกรรมการการสอน 
เพียงพอต่อจ านวน
นกัเรียนที่เพิ่มขึ น

กอ่สร้างอาคารเรียน รหสั (สน.
ศท. 4/12 )  จ านวน  1  หลัง

   12,000,000  อาคารเรียนที่
กอ่สร้าง จ านวน 
1 หลัง

มอีาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนกัเรียน

ท.2

(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)
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ยทุธฯที่ 6 - 27
    6.7 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

10 ต่อเติมหอ้งครัวโรงอาหาร 
(ท.2)

เพื่อต่อเติมหอ้งครัวโรง
อาหาร

ต่อเติมหอ้งครัวพร้อมอา่งล้าง
จานโรงอาหาร

400,000        จ านวนโรง
อาหารพร้อมที่
อา่งล้างจาน 1 
หลัง

โรงเรียนมโีรงอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ

ท.2

11 ติดตั งกนัสาดกนัแดด
ด้านหลังอาคารเรียน 3 (ท.
2)

เพื่อติดตั งกนัสาดกนัแดด
ด้านหลังอาคารเรียน 3

ติดตั งกนัสาดกนัแดดด้านหลัง
อาคารเรียน 3 จ านวน 3 ชั น

500,000        จ านวนกนัสาดที่
ติดตั ง 1 หลัง

โรงเรียนมอีาคาร
เรียนสภาพพร้อมใช้
งาน

ท.2

12 ติดตั งหลังคาอาคารเรียน 3 
(ท.2)

เพื่อติดตั งหลังคาอาคาร
เรียน 3 ใหม้สีภาพ
เหมาะสมกบัการเรียน
การสอน

ติดตั งหลังคาอาคารเรียน 3 800,000        จ านวนหลังคา
อาคารเรียน 
จ านวน 1 หลัง

โรงเรียนมอีาคาร
เรียนสภาพพร้อมใช้
งาน

ท.2

13 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหม
จริยาวาส (ท.3 )

เพื่อใหม้สีถานที่ในการจัด
กจิกรรมการการสอน 
เพียงพอต่อจ านวน
นกัเรียนที่เพิ่มขึ น  
โรงเรียนมพีื นที่เพียงพอ
ในกอ่สร้างอาคารหลัง
ใหมต่ามแบบ

กอ่สร้างอาคารเรียน รหสั (สน.
ศท. 4/12 )       จ านวน  1  
หลัง

   12,000,000  อาคารเรียนที่
กอ่สร้าง จ านวน 
1 หลัง

อาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนกัเรียน

ท.3

14 ทาสีอาคารเรียน (ท.3) เพื่อความสะอาด
เรียบร้อยและสวยงาม
ของอาคารเรียน

ทาสีอาคารเรียนภายนอก    
ภายใน

        500,000         500,000         500,000         500,000  จ านวนอาคารที่
ทาสี

มอีาคารที่สวยงาม
และสะอาดเรียบร้อย

ท.3

(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)
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ยทุธฯที่ 6 - 28
    6.7 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

15 จัดท าตะแกรงกนันกอาคาร
เรียน 1 อาคารเรียน  2  
(ท.3)

เพื่อปอ้งกนันกเข้าไปท ารัง
  ไข่  ถ่ายมลูและแหล่ง
เพาะเชื อโรค

จัดท าตะแกรงกนันกด้านหลัง
อาคารเรียน  1    และ
ด้านหนา้หอ้งเรียนพิเศษและ
ด้านข้างติดถนนอาคารเรียน  2

        700,000         700,000         700,000  พื นที่ที่ปรับปรุง มตีะแกรงกนันก
ด้านหลังอาคารเรียน
และด้านข้างและ
ปลอดภยัจากเชือ่โรค
ต่าง ๆ ที่นกเปน็พาหะ

ท.3

16 ติดตั งกนัสาดด้านหลัง
อาคารเรียน  4  ชั น  4  
(ท.3)

เพื่อกนัแสงแดดส่องเข้า
มาในหอ้งเรียนและกนัฝน
สาดเข้าภานในหอ้งท าให้
ทรัพย์สินเสียหาย

ติดตั งกนัสาดด้านหลังอาคาร
เรียน  4  ชั น  4

        300,000         300,000         300,000  พื นที่ที่ปรับปรุง มกีนัสาดด้าหลัง
อาคารเรียน 4 ชั น  4 
 เพื่อกนัฝนกนัแดด

ท.3

17 กอ่สร้างหลังคาคลุม (โดม
เอนกประสงค์ ) (ท.3)

เพื่อสร้างโดม
เอนกประสงค์ใหน้กัเรียน
ท ากจิกรรมต่าง ๆ

กอ่สร้างหลังคาคลุม (โดม
เอนกประสงค์ )

     4,239,000      4,239,000      4,239,000  จ านวนหลังคา 
โดม 
เอนกประสงค์ )

นกัเรียนมทีี่ท า
กจิกรรมและกนัแดด
กนัฝน

ท.3

18 ติดตั งระบบเคร่ืองเสียงของ
โรงเรียน (ท.3)

 -เพื่อใหม้รีะบบเคร่ือง
เสียงที่มคุีณภาพในการ
ท ากจิกรรมของโรงเรียน

ติดตั งเคร่ืองเสียงขนาดไมต่่ ากว่า
   100  วัตต์   พร้อมล าโพง  
ไมค์   และเดินระบบเสียง
ภายในและภายนอกอาคาร
เรียนทุกอาคาร

           200,000         200,000         200,000  จ านวนระบบ
เคร่ืองเสียง

 - โรงเรียนมรีะบบ
เคร่ืองเสียงที่มี
คุณภาพใช้ในการจัด
กจิกรรมต่าง ๆ

ท.3

19 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
โรงเรียน (ท.3)

เพื่อมรีะบบไฟฟ้าภายใน
โรงเรียนที่ปลอดภยัและ
ถูกต้องได้มาตรฐานของ
การฟ้า

ปรับปรุงการเดินระบบ
สายไฟฟ้าภายในโรงเรียนใหไ้ด้
มาตรฐานถูกต้องและปลอดภยั

        700,000         700,000         700,000  จ านวนอาคารที
อาคารเรียนที่
ปรับปรุง

มรีะบบไปฟฟ้าของ
โรงเรียนที่ปลอดภยั

ท.3
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ยทุธฯที่ 6 - 29
    6.7 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

20 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียน 
 1  เปน็เมทัลซีต (ท.3)

เพื่อเปล่ียนหลังคาอาคาร
เรียน 1  เปน็เมทัลซีต  
ทดแทนของเดิมที่ช ารุด
จากการใช้งานมานาน

เพื่อเปล่ียนหลังคาอาคารเรียน 
1  เปน็เมทัลซีต

        900,000         900,000         900,000  พื นที่ที่ปรับปรุง มหีลังคาอาคารเรียน 
1  ที่ได้มาตรฐาน

ท.3

21 เทพื นถนนหนา้อาคารเรียน 
 4  (ท.3)

เพื่อเทพื นถนนคอนกรีต
หนา้อาคาร4  เพื่อ
ปอ้งกนัน  าท่วมขัง

เทพื นถนนคอกรีตหนา้อาคาร
เรียน  4

        700,000         700,000         700,000  พื นที่ที่ปรับปรุง มพีื นถนนที่น  าฝนไม่
ท่วมขังนกัเรียนเดิน
ได้สะดวก

ท.3

22 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถ
บรรพต (ท.4 )

เพื่อใหม้สีถานที่ในการจัด
กจิกรรมการการสอน 
เพียงพอต่อจ านวน
นกัเรียนที่เพิ่มขึ น

กอ่สร้างอาคารเรียน รหสั (สน.
ศท. 4/12 )  จ านวน  1  หลัง

   12,000,000  อาคารเรียนที่
กอ่สร้าง จ านวน 
1 หลัง

มอีาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนกัเรียน

ท.4

23 กอ่สร้างหลังคา (โดม) คลุม
สนามบาส (ท.4 )

เพื่อใหโ้รงเรียนสถานที่จัด
กจิกรรมในที่ร่มที่เหมาะสม

กอ่สร้างหลังคา (โดม) คลุม
สนามบาส จ านวน 1 แหง่

     5,000,000  หลังคา (โดม) 
จ านวน 1 ที่

โรงเรียนมทีี่จัด
กจิกรรมในร่ม
เหมาะสม

ท.4

24 ปรับพื นรอบอาคารเรียน
ภายในโรงเรียน (ท.4 )

เพื่อปรับพื นรอบอาคาร
เรียนใหม้พีื นที่ระดับ
เดียวกนัเหมาะสม และ
ปลอดภยั

พื นที่รอบอาคารเรียนทั งโรงเรียน 350,000         พื นที่รอบอาคาร พื นที่รอบอาคาร
เรียนปลอดภยั
เหมาะสม

ท.4

25 ปกูระเบื องหอ้งเรียนและ
ระเบยีงหนา้อาคารเรียน  
(ท.4 )

เพื่อปกูระเบื องหอ้งเรียน
และระเบยีงหนา้อาคาร
เรียน 2

ปกูระเบื องหอ้งเรียนและ
ระเบยีงอาคารเรียน 2 มคีวาม
สะอาดเหมาะสมต่อการเรียน
การสอน

600,000         จ านวน 1 แหง่ หอ้งเรียนและอาคาร
เรียนสะอาด
เหมาะสมต่อการ
เรียนการสอน

ท.4

26 ทาสีอาคารเรียน (ท.4 ) เพื่อทาสีภายนอกอาคาร
เรียน 1

อาคารเรียนสวยงาม 350,000         จ านวน 1 อาคาร  อาคารเรียนสวยงาม ท.4

(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)
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ยทุธฯที่ 6 - 30
    6.7 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

27 กอ่สร้างทางเชือ่มต่อ
ระหว่างอาคารเรียน (ท.4 )

เพื่อเชือ่มต่อระหว่าง
อาคารเรียน 1 กบัอาคาร
เรียนใหม่

 กอ่สร้างทางเชือ่มต่อระหว่าง
อาคารเรียน 1 กบัอาคารเรียน
ใหม่

250,000         ทางเชือ่มอาคาร
 จ านวน 1 แหง่

 เกดิความสะดวกใน
การปฏบิติังาน

ท.4

28 ปรับปรุงซ่อมแซมร่ัว 
พร้อมทาสีรอบโรงเรียน (ท.
4 )

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมร่ัว 
พร้อมทาสีรอบโรงเรียน

ปรับปรุงซ่อมแซมร่ัว พร้อมทาสี
รอบโรงเรียน

        250,000  จ านวนพื นที่ร่ัว
โรงเรียนที่
ปรับปรุง

มร่ัีวโรงเรียน  
สวยงาม และแข็งแรง

ท.4

29 กอ่สร้างเสาธง (ท.4 ) เพื่อมเีสาธงใหมท่ดแทน
เสาธงเดิม

เสาธง จ านวน 1 เสา         250,000 เสาธง จ านวน 1 
เสา

โรงเรียนมเีสาธงที่
เหมาะสม

ท.4

30 กอ่สร้างหลังคา(โดม)คลุม
สนามบาสเกตบอล  (ท.5)

เพื่อใหโ้รงเรียนมสีถานที่
จัดกจิกรรมในร่มที่
เหมาะสม

สร้างหลังคา(โดม)คลุมสนาม
บาสเกตบอล จ านวน 1 ที่

     4,320,000  หลังคา (โดม)
จ านวน 1 แหง่

 โรงเรียนมสีถานที่จัด
กจิกรรมในร่มที่
เหมาะสม

ท.5

31 ปรับปรุงปา้ยชือ่โรงเรียน   
(ท.5)

เพื่อใหโ้รงเรียนมปีา้ยชือ่ที่
สวยงาม แข็งแรง ทนทาน
 และสง่างาม

ปรับปรุงปา้ยชือ่โรงเรียน การ
สกดัชือ่โรงเรียนลงบนแผ่นหนิ
ออ่น จ านวน 1 ที่

70,000          โรงเรียนมปีา้ย
ชือ่โรงเรียน 
จ านวน 1 ที่

โรงเรียนมปีา้ยชือ่
โรงเรียนที่สวยงาม
แข็งแรง ทนทานและ
มคีวามสง่างาม

ท.5

32 ทาสีอาคารเรียนภายนอก  
(ท.5)

เพื่อใหอ้าคารเรียน
สวยงาม สะอาดตา มี
บรรยากาศที่ดี

ทาสีอาคารเรียนภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน 2

280,000         โรงเรียนมอีาคาร
เรียนที่สวยงาม 
สะอาดตา มี
บรรยากาศที่ดี 
จ านวน 1 หลัง

โรงเรียนมอีาคาร
เรียนที่สวยงาม 
สะอาดตา มี
บรรยากาศที่ดี

ท.5
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ยทุธฯที่ 6 - 31
    6.7 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

33 กั นหอ้งพัสดุ ชั นล่างอาคาร
เรียน   (ท.5)

เพื่อใหโ้รงเรียนมหีอ้งเกบ็
วัสดุครุภณัฑ์

กั นหอ้งและติดตั งกระจกพร้อม
ประตูอลูมเินยีม ทั ง 2 ด้าน 
จ านวน 1 หอ้ง

250,000         โรงเรียนมหีอ้ง
พัสดุส าหรับเกบ็
วัสดุครุภณัฑ์ 
จ านวน      1 
หอ้ง

โรงเรียนมหีอ้งส าหรับ
เกบ็วัสดุครุภณัฑ์ที่
ปลอดภยั

ท.5

34 เปล่ียนหลังคาและเพดาน
ฝ้าอาคารเรียน  (ท.5)

เพื่อใหห้ลังคาและฝ้า
เพดานอาคารเรียน
สามารถใช้งานได้ดี

เปล่ียนหลังคาและฝ้าเพดาน
อาคารเรียน 1

240,000         หลังคาและฝ้า
เพดานอาคาร
เรียน 1 ใช้งานได้ดี

หลังคาและฝ้าเพดาน
อาคารเรียนสามารถ
ใช้งานได้ดี

ท.5

35 ปรับปรุงรั วโรงเรียน  (ท.5) เพื่อใหโ้รงเรียนมรัี วที่
สวยงาม คงทน

ปรับปรุงรั วโรงเรียนเปน็สแตน
เลส ตลอดแนวด้านหนา้โรงเรียน

420,000         รั วโรงเรียนเปน็ 
สแตนเลส ตลอด
แนวด้าน หนา้
โรงเรียน จ านวน 
 1 ที่

โรงเรียนมรัี วสแตน
เลสที่สวยงาม แข็งแรง

ท.5

36 กอ่สร้างหอ้งน  า หอ้งส้วม  
(ท.5)

เพื่อใหม้หีอ้งน  า หอ้งส้วม
ที่ถูกสุขลักษณะและ
เพียงพอต่อจ านวนนกัเรียน

กอ่สร้างหอ้งน  า หอ้งส้วม 
ด้านข้างอาคารเรียน 4

        600,000  โรงเรียนมี
หอ้งน  า หอ้งส้วม
ที่ถูกสุขลักษณะ
และเพียงพอต่อ
จ านวนนกัเรียน 
ร้อยละ 85

 โรงเรียนมหีอ้งน  า 
หอ้งส้วมที่ถูก
สุขลักษณะและ
เพียงพอต่อจ านวน
นกัเรียน

ท.5
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ยทุธฯที่ 6 - 32
    6.7 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

37 ปรับปรุงท่อระบายน  าของ
โรงเรียน  (ท.5)

เพื่อใหก้ารระบายน  าเสีย
ของโรงเรียนเปน็ไปอย่าง
มปีระสิทธิภาพไมเ่ปน็
แหล่งเพาะพันธุ์ยุง

วางท่อระบายน  าภายในโรงเรียน
 เชือ่ม ต่อกบัท่อระบายน  าของ
เทศบาลนครนครสวรรค์

        300,000  โรงเรียนมที่อ
ระบายน  าที่มี
ประสิทธิภาพไม่
เปน็แหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง 
ร้อยละ 85

การระบายน  าเสีย  มี
ประสิทธิภาพ
ปราศจากแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง

ท.5

38 กอ่สร้างถนน คสล. ภายใน
โรงเรียน  (ท.5)

เพื่อใหโ้รงเรียนมถีนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
คมนาคม

กอ่สร้างถนน คสล. ภายใน
โรงเรียน พื นที่ ประมาณ  950 
ตรม.

        400,000  ถนนภายใน
โรงเรียนมคีวาม
ปลอดภยัในการ
คมนาคม ร้อยละ
 95

โรงเรียนมถีนน
ภายในที่มคีวาม
ปลอดภยัในการ
คมนาคม

ท.5

39 ปรับปรุงหลังคา อาคาร
เรียนอนบุาล

เพื่อใหม้คีวามแข็งแรงและ
ไมร่ั่วซึม

หลังคา อาคารเรียนอนบุาลไม่
ร่ัวซึมและทนทาน

        275,000 จ านวน 1 อาคาร อาคารเรียนอนบุาล
ปลอดภยั

ท.6

40 ติดเหล็กดัดหนา้ต่าง ประตู
หอ้งสมดุ อาคาร 3 ชั น 1

เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั
ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ

ติดตั งเหล็กดัดหนา้ต่าง ประตู 
อาคาร 3 ชั น 1

        210,000 จ านวน 1 อาคาร อาคาร 3 ชั น 1 มี
ความปลอดภยั

ท.6

41 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรี
นาคพรต (ท.6 )

เพื่อใหม้สีถานที่ในการจัด
กจิกรรมการการสอน 
เพียงพอต่อจ านวน
นกัเรียนที่เพิ่มขึ น

กอ่สร้างอาคารเรียน รหสั (สน.
ศท. 4/12 )  จ านวน  1  หลัง

   12,000,000  อาคารเรียนที่
กอ่สร้าง จ านวน 
1 หลัง

มอีาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนกัเรียน

ท.6

42 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
พร้อมทาสี ร.ร.ท.6

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร พร้อมทาสี
ภายนอกอาคารเรียน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
พร้อมทาสี

        800,000         800,000         800,000  จ านวน 1 อาคาร อาคารเรียนสวยงาม ท.6

(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)
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ยทุธฯที่ 6 - 33
    6.7 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

43 ปรับปรุงปกูระเบื องพื นล่าง
ระหว่างอาคารถาวรนยิม
และอาคารศรีสุคต

เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุและ
เอื อประโยชนใ์นการเรียน
การสอนของนกัเรียน

ปกูระเบื องพื นล่างระหว่าง
อาคารถาวรนยิมและอาคารศรี
สุคต

350,000        พื นที่ปกูระเบื อง เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุ 
สะอาดและสวยงาม

ท.7

44 กอ่สร้างหลังคาสแลนกนั
แสงแดดบริเวณอาคาร
อนบุาล

เพื่อปอ้งกนัแสงแดด
บริเวณอาคารอนบุาล

กอ่สร้างหลังคาสแลนกนั
แสงแดดบริเวณอาคารอนบุาล

200,000        หลังคาสแลนกนั
แดด จ านวน 1 
แหง่

มหีลังคาสแลนกนั
แสงแดด ที่แข็งแรง 
คงทน สวยงาม

ท.7

45 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตว
ราราม   (ท.7 )

เพื่อใหม้สีถานที่ในการจัด
กจิกรรมการการสอน 
เพียงพอต่อจ านวน
นกัเรียนที่เพิ่มขึ น

กอ่สร้างอาคารเรียน รหสั (สน.
ศท. 4/12 )  จ านวน  1  หลัง

   12,000,000  อาคารเรียนที่
กอ่สร้าง จ านวน 
1 หลัง

มอีาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนกัเรียน

ท.7

46 กอ่สร้างหลังคาแสลนกนั
แดดบริเวณด้านข้างก าแพง 
(ท.7)

เพื่อจัดกจิกรรมการเรียน
การสอน

กอ่สร้างหลังคาแสลนกนัแดด
บริเวณด้านข้างก าแพง

200,000        200,000        200,000        จ านวนหลังคา
แสลนกนัแดด

มหีลังคาแสลนกนั
แสงแดด ที่แข็งแรง 
คงทน สวยงาม

ท.7

47 กอ่สร้างแผงปอ้งกนัแดด
เมทัลชีท อาคารถาวรนยิมา
คารกฤษณลักษณ์ (ท.7)

เพื่อกนัแดดส าหรับ
อาคารถาวรนยิม
และกฤษณลักษณ์

แผงปอ้งกนัแดดเมทัลชีท 
อาคารถาวรนยิม อาคารกฤษณ
ลักษณ์

300,000        300,000        300,000        จ านวนแผง
ปอ้งกนัแดด
เมทัลชีท 

มแีผงปอ้งกนัแดด
เมลทัลซีลที่แข็งแรง 
สวยงาม

ท.7

48 กอ่สร้างหลังคาเมทัลชีท 
ระหว่างอาคารศรีสุคตกบั
อาคารถาวรนยิม (ท.7)

เพื่อปอ้งกนัแสงแดดและ
สายฝนส าหรับอาคารศรี
สุคตและถาวรนยิม

กอ่สร้างหลังคาเมทัลชีท 
ระหว่างอาคารศรีสุคตกบั
อาคารถาวรนยิม

400,000        400,000        400,000        จ านวนหลังเมทัล
ชีท 

มหีลังคาเมลทัลซี ที่
แข็งแรง สวยงาม

ท.7

(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)
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ยทุธฯที่ 6 - 34
    6.7 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

49 ปกูระเบื องโรงอาหาร
บริเวณที่ขายอาหารและ
ประกอบอาหาร (ท.7)

เพื่อปรับปรุงโรงอาหารให้
มคีวามสะอาดและถูก
สุขอนามยัในการ
ประกอบอาหาร ส าหรับ
นกัเรียน

ปกูระเบื องโรงอาหารบริเวณที่
ขายอาหารและประกอบอาหาร

450,000        450,000        450,000        จ านวนพื นที่ปู
กระเบื อง

โรงอาหารบริเวณที่
ขายอาหารและ
ประกอบอาหาร ถูก
สุขอนามยั

ท.7

50 โดมหลังคาเมทัลซีล (ท.7) เพื่อปอ้งกนัแสงแดดและ
สายฝนบริเวณหนา้เสาธง

กอ่สร้างหลังคาเมลทัลซีลหนา้
เสาธง

4,000,000     4,000,000     4,000,000     จ านวนหลังเมทัล
ชีท 

มหีลังคาเมลทัลซี ที่
แข็งแรง สวยงาม

ท.7

51 กอ่สร้างทางเดินพร้อม
หลังคาเมทัลชีล ยาว 250 
เมตร (ท.7)

- เพื่ออ านวยความสะดวก
แกน่กัเรียน และปอ้งกนั
แสงแดดและสายฝน

- ทางเดินหนา้อาคารศรีสุคตถึง
ระหว่างทางเดินอาคารกฤษณ
ลักษณ์และอาคารถาวรนยิม

500,000        500,000        500,000        จ านวนพื นที่
ทางเดินและ
จ านวนหลังคา
เมทัลชีท

มหีลังคาเมลทัลซี ที่
แข็งแรง สวยงามและ
ได้มาตรฐาน 
ปลอดภยัส าหรับ
นกัเรียน

ท.7

52 ติดตั งพัดลมฟักทองบน
หลังคาอาคารเรียนอาคาร
ศรีสุคต, อาคารถาวรนยิม, 
อาคารกฤษณลักษณ์ (ท.7)

เพื่อใช้ในการระบายความ
ร้อนภายในอาคาร

ติดตั งพัดลมฟักทองบนหลังคา
อาคารศรีสุคต, อาคารถาวรนยิม
, อาคารกฤษณลักษณ์จ านวน 
24 ลูก/ปี

120,000        120,000        120,000        จ านวนพัดลมที่
ติดตั ง

มหีลังคาพัดลม
ฟักทองที่แข็งแรง 
สวยงาม

ท.7

53 กอ่สร้างท่อระบายน  า
โรงเรียน 100 เมตร (ท.7)

เพื่อระบายน  าใหท้ี่สะดวก ท่อระบายน  ายาว 100 เมตร 300,000        300,000        300,000        จ านวนความยาว
ท่อระบายน  า

มที่อระบายน  า ที่
ระบายน  าได้ดี

ท.7

54 ทาสีร่ัวโรงเรียน และ
หอ้งน  าหลังโรงอาหาร (ท.7)

เพื่อความสวยงาม และ
เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

ทาสีร่ัวโรงเรียนและหอ้งน  าหลัง
โรงอาหาร

300,000        300,000        300,000        จ านวนพื นที่ทาสี
รั วโรงเรียน

มร่ัีวและหอ้งน  าที่
สวยงาม และเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

ท.7
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ยทุธฯที่ 6 - 35
    6.7 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

55 ทาสีอาคารเรียนภายนอก
อาคารตึกกฤษณลักษณ์, 
ตึกศรีสุคต, ตึกถาวรนยิม, 
ตึกอนบุาล (ท.7)

เพื่อความสวยงาม และ
เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

ทาสีอาคารเรียนภายนอก
อาคารตึกกฤษณลักษณ์, ตึกศรี
สุคต, ตึกถาวรนยิม, ตึกอนบุาล
 จ านวน 4 อาคาร

500,000        500,000        500,000        จ านวนพื นที่ทาสี มตึีกที่สวยงาม และ
เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

ท.7

56 ปรับปรุงอาคารเรียนโดย
เปล่ียนประตูเปน็ไมอ้ดั 
พร้อมทาสีประตูหอ้งเรียน
ตึกถาวรนยิม  ตึกศรีสุคต, 
ตึกกฤษณลักษณ์  (ท.7)

เพื่อความสวยงาม และ
เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

ปรับปรุงอาคารเรียนโดย
เปล่ียนประตูเปน็ไมอ้ดั พร้อม
ทาสีประตูหอ้งเรียนตึกถาวร
นยิม  ตึกศรีสุคต, ตึกกฤษณ
ลักษณ์  จ านวน 50 บาน

300,000        300,000        300,000        จ านวนประตูที่
ปรับปรุงและทาสี

มปีระตูที่สวยงาม 
และเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ท.7

57 เปล่ียนประตูรั วโรงเรียน
เปน็ประตูรั วสแตนเลส  (ท.
7)

เพื่อความสวยงาม และ
เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

เปล่ียนประตูรั วโรงเรียนเปน็
ประตูรั วสแตนเลส จ านวน 2 
แหง่

200,000        200,000        200,000        จ านวนประตูรั ว
โรงเรียนที่เปล่ียน

มปีระตูที่สวยงาม 
และเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ท.7

58 ปรับปรุงประตูหอ้งน  าเปน็
บานพลาสติก ตึกกฤษณ
ลักษณ์, ตึกศรีสุคต, ตึก
ถาวรนยิม (ท.7)

เพื่อความสวยงาม และ
เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

ประตูหอ้งน  าเปน็บานพลาสติก
ตึกกฤษณลักษณ์, ตึกศรีสุคต, 
ตึกถาวรนยิม จ านวน 21 บาน

150,000        150,000        150,000        จ านวนประตู
หอ้งน  า

มปีระตูที่สวยงาม 
และเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ท.7

59 เปล่ียนรางน  าหลังคาโรง
อาหาร (ท.7)

เพื่อความสะอาดและถูก
สุขอนามยัของนกัเรียน

เปล่ียนรางน  าหลังคาโรงอาหาร
 จ านวน 1 แหง่

50,000         50,000         50,000         จ านวนรางน  า มรีางน  า ที่แข็งแรง 
สวยงาม

ท.7
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ยทุธฯที่ 6 - 36
    6.7 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

60 กอ่สร้างทางเชือ่มต่อ
ระหว่างอาคารศรีสุคตและ
อาคารพระครูนทิัศนว์รคุณ 
(ชมเดชด่าน) ทางเดิน (ท.7)

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัในการ
ประสานงานของครู 
นกัเรียนและผู้มาติดต่อ
ราชการ

กอ่สร้างทางเดินเท้าเชือ่มโครง
เหล็กกล้าและตาข่ายเหล็กรอบ
ข้าง พร้อมหลังคากนัแดดและฝน

300,000        300,000        300,000        จ านวนพื นที่
กอ่สร้างทาง
เชือ่มต่ออาคาร

มทีางเดินท้าที่
สะดวกปลอดภยัและ
ได้มาตรฐาน

ท.7

61 ทางเชือ่มต่ออาคาร (ท.8) เพื่อเชือ่มต่ออาคารเรียน 
1 และอาคารเรียน 2

ทางเชือ่มต่ออาคารเรียน 1 
และอาคารเรียน 2  จ านวน 1 
แหง่

150,000        150,000        150,000        150,000        ทางเชือ่มอาคาร 
จ านวน 1 แหง่

เกดิความสะดวกใน
การปฏบิติังาน

ท.8

62 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดไทร
เหนอื  (ท.8 )

เพื่อใหม้สีถานที่ในการจัด
กจิกรรมการการสอน 
เพียงพอต่อจ านวน
นกัเรียนที่เพิ่มขึ น

กอ่สร้างอาคารเรียน รหสั (สน.
ศท. 4/12 ) จ านวน  1  หลัง

   12,000,000  อาคารเรียนที่
กอ่สร้าง จ านวน 
1 หลัง

มอีาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนกัเรียน

ท.8

63 ปกูระเบื องภายในหอ้งเรียน
 อาคารเรียน 2  (ท.8 )

เพื่อปกูระบื องภายใน
หอ้งเรียน อาคารเรียน 2 
ใหเ้กดิความสะดวกใน
การท ากจิกรรม

ปกูระเบื องภายในหอ้งเรียน 
อาคารเรียน 2 จ านวน 8 หอ้ง 
ขนาดหอ้งละ 64 ตร.ม. รวม
พื นที่ 512 ตร.ม.

230,400        230,400        230,400         ปกูระเบื อง 
จ านวน 8 หอ้ง

หอ้งเรียนสะอาด
สวยงามและใช้งานได้
สะดวก

ท.8

64 ทาสีอาคารเรียน 2  (ท.8 ) เพื่อใหเ้กดิความสวยงาม
สร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้

ทาสีภายนอกและภายในอาคาร
เรียน 2

350,000        350,000        350,000         ทาสีอาคารเรียน
 2

เกดิความสวยงาม
สร้างบรรยากาศใน
การจัดการเรียนการ
สอนได้ดี

ท.8

65 ปา้ยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อบอกที่ตั งของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ปา้ยชือ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 1 ปา้ย

40,000         ปา้ยชือ่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 1 ปา้ย

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมปีา้ยชือ่บอก
อาคารศูนย์ฯ

ศพด.ท.5

(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)
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ยทุธฯที่ 6 - 37
    6.7 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

66 ต่อเติมหลังคาและรั วสนาม
เด็กเล่น

เพื่อใหเ้ด็กเล็กมสีนามเด็ก
เล่นที่ปลอดภยัและ
เหมาะสมแกก่ารเรียนรู้
และการจัดกจิกรรม
กลางแจ้ง

หลังคาและรั วเหล็กสนามเด็ก
เล่น (รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาล)

350,000        จ านวน 1 แหง่ เด็กเล็กมสีนามเด็ก
เล่นที่มคีวาม
ปลอดภยัและ
เหมาะสม

ศพด.ทน.นว.

รวมงบประมาณ 88,078,000   26,451,400   21,131,400   22,621,400   
รวมจ านวนโครงการ 21               36               35               36               
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ยทุธฯที่ 6 - 38

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    6.8 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์สาธิตแสดงสินค้า

เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่
ใหม้ปีระสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์
สาธิตแสดงสินค้า

5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     เปน็ไปตาม
ข้อก าหนดของ
สัญญา

พัฒนาอาคารใหม้ี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

กองสวัสดิการ
สังคม

2 ปรับปรุงซ่อมแซม
บ ารุงรักษาหอกระจายข่าว
ประจ าหมูบ่า้น/ชุมชน

เพื่อใหห้อกระจายข่าว
หมูบ่า้น/ชุมชน ใช้งานได้
ตามปกติ

ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา
หอกระจายข่าวประจ าหมูบ่า้น/
ชุมชน

100,000        100,000        100,000        100,000        เปน็ไปตาม
ข้อก าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารจากทาง
เทศบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

รวมงบประมาณ 5,100,000     5,100,000     5,100,000     5,100,000     
รวมจ านวนโครงการ 2                 2                 2                 2                 

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01
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แบบ ผ.02 - 1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที ่3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาล

1. พัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชน
2. แก้ไขปัญหาสาธารณสุข
3. จัดบริการสุขภาพเบือ้งต้น
ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน

ชุมชน จ านวน  71  แห่ง     1,065,000     1,065,000     1,065,000     1,065,000 ประชาชนมี
ความรู้ด้านสุขภาพ
เพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนสามารถ
ดูแลด้านสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว
และชุมชนได้

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

อสม.นครสวรรค์

รวมงบประมาณ 1,065,000    1,065,000    1,065,000    1,065,000    
รวมจ านวนโครงการ 1               1               1               1               

หน่วยงานทีข่อรับ
เงินอุดหนุน

เทศบาลนครนครสวรรค์
ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02 - 1



แบบ ผ.02 - 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า ท.4

เพือ่ขยายระบบไฟฟ้ารองรับ
อาคารเรียนใหม่

ขยายเขตไฟฟ้าหม้อแปลง       520,000 จ านวน 1 แห่ง มีไฟฟ้าพอเพียงต่อ
การจัดการเรียนการ
สอน

ท.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์

2 ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า ท.6

เพือ่ให้ไฟฟ้าเพียงพอในการ
ใช้งาน

ขยายเขตไฟฟ้าอาคารใหม่       520,000 จ านวน 1 แห่ง มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ ท.6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์

3 ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า ท.8

เพือ่รองรับตึกที่สร้างใหม่ ให้
นักเรียนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าหม้อแปลง       500,000 จ านวน 1 จุด นักเรียนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ

ท.8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์

4 สนับสนุนอาหารกลางวัน
ร.ร.อนุบาลนครสวรรค์

เพือ่ให้นักเรียนได้รับอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ มีการ
พัฒนาด้านร่างกายและมี
น  าหนักตามเกณฑ์

สนับสนุนอาหารกลางวัน 
ร.ร.อนุบาลนครสวรรค์

10,596,000  10,596,000  10,596,000  10,596,000  จ านวนนักเรียนที่
รับการสนับสนุน

นักเรียนมีสุขภาพดี มี
น  าหนักตามเกณฑ์

ส านักการศึกษา ร.ร.อนุบาลนครสวรรค์

5 สนับสนุนอาหารกลางวัน
ร.ร.อนุบาลเมืองนครสวรรค์

เพือ่ให้นักเรียนได้รับอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ มีการ
พัฒนาด้านร่างกายและมี
น  าหนักตามเกณฑ์

สนับสนุนอาหารกลางวัน 
ร.ร.อนุบาลเมือง
นครสวรรค์

4,660,000    4,660,000    4,660,000    4,660,000    จ านวนนักเรียนที่
รับการสนับสนุน

นักเรียนมีสุขภาพดี มี
น  าหนักตามเกณฑ์

ส านักการศึกษา ร.ร.อนุบาลเมือง
นครสวรรค์

รวมงบประมาณ 16,796,000  15,256,000  15,256,000  15,256,000  
รวมจ านวนโครงการ 5               2               2               2               

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานทีข่อรับ
เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02 - 2



แบบ ผ.02 - 3

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนโครงการอนุรักษ์
และส่งเสริมงานประเพณี
แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน ้าโพ

เพือ่เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัด

สนับสนุนงานประเพณีแห่
เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน ้าโพ
 ปีละ 1 ครั ง

    2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000 เป็นไปตาม
ข้อก้าหนดของ
โครงการ

ประเพณีของท้องถิน่
คงอยูต่่อไป

ส้านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

คณะกรรมการเจ้าพ่อ
เจ้าแม่ปากน ้าโพ

รวมงบประมาณ 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    
รวมจ านวนโครงการ 1               1               1               1               

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานทีข่อรับ
เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02 - 3



แบบ ผ.02 - 4

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ี
    6.1 แผนงานการพาณชิย์

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าที่โรง
สูบน้้าแรงต้่าที่ 3

เพือ่ขยายเขตระบบจ้าหน่าย
ไฟฟ้าโรงสูบน้้าแรงต้่า ที่ 3

งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
และติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า
 โรงสูบน้้าแรงต้่าที่ 3 
ระบบ 22 เควี 3 เฟส  
ขนาด 1,000 เควีเอ และ
ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
ขนาด 500 เควีเอ มา
ติดต้ังที่โรงสูบน้้าแรงต้่าที่ 
1 จ้านวน 1 งาน

    2,000,000     2,000,000 จ้านวนระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้าที่
ติดต้ัง

ประชาชนมีน้้าสะอาด
ใช้อุปโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์

รวมงบประมาณ 2,000,000    2,000,000    -            -            
รวมจ านวนโครงการ 1               1               -            -            

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานทีข่อรับ
เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02 - 4



แบบ ผ.02 - 5

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ม.
12 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ ซอยหลัง
หมูบ่้านทรัพย์ทวี

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร การขนส่ง

ปักเสาพาดสาย พร้อม
ติดต้ังชุดโคมไฟสาธารณะ
 2x36 W (LT) จ านวน 3
 ชุด บริเวณซอยหลัง
หมูบ่้านทรัพย์ทวี 
รายละเอียดตามหนังสือ
แจ้งค่าใช้จ่ายของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครสวรรค์

62,000        จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยจาก
เหตุร้ายและสะดวก
ในการสัญจร

ส านักการช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานทีข่อรับ
เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02 - 5



แบบ ผ.02 - 6

    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานทีข่อรับ
เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

2 ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ม.
10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ ชุมชนเจ้าแม่
ศรีจันทร์

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร การขนส่ง

ปักเสาพาดสาย พร้อม
ติดต้ังชุดโคมไฟสาธารณะ
 2x36 W (LT) จ านวน 13
 ชุด บริเวณชุมชนเจ้าแม่
ศรีจันทร์ รายละเอียด
ตามหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์

190,000      จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยจาก
เหตุร้ายและสะดวก
ในการสัญจร

ส านักการช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์

3 ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ม.
10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ โค้งตาเพ็ง

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร การขนส่ง

ปักเสาพาดสาย พร้อม
ติดต้ังชุดโคมไฟสาธารณะ
 2x36 W (LT) จ านวน 3
 ชุด ติดต้ังชุดโคมไฟ
สาธารณะ 2x36 W (HT)
 จ านวน 2 ชุด บริเวณ
โค้งตาเพ็ง รายละเอียด
ตามหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์

90,000        จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยจาก
เหตุร้ายและสะดวก
ในการสัญจร

ส านักการช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์

แบบ ผ.02 - 6



แบบ ผ.02 - 7

    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานทีข่อรับ
เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

4 ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ม.
10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ ฝ่ังตรงข้าม
หมูบ่้านการเคหะ

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร การขนส่ง

ปักเสาพาดสาย พร้อม
ติดต้ังชุดโคมไฟสาธารณะ
 2x36 W (LT) จ านวน 4
 ชุด บริเวณฝ่ังตรงข้าม
หมูบ่้านการเคหะ 
รายละเอียดตามหนังสือ
แจ้งค่าใช้จ่ายของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครสวรรค์

51,000        จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยจาก
เหตุร้ายและสะดวก
ในการสัญจร

ส านักการช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์

5 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล (เสนอ
โดยชุมชนในเขตเทศบาล)

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้
รับความสะดวกปลอด
ภัยใน การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ปักเสาพาดสายติดต้ังโคม
ไฟถนนภายในเขตเทศบาล

    1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000 จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะ

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย 
จากเหตุร้ายและ
สะดวกในการสัญจร

ส านักการช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์

6 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
และติดต้ังโคมไฟถนนผัง
เมืองถึงบริเวณที่ก่อสร้าง
อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการเดินทางและ
ขนส่งและให้มีไฟฟ้าใช้
บริเวณอาคารสัญลักษณ์ต้น
แม่น้ าเจ้าพระยา

ปักเสาพาดสายพร้อม
ขยายไฟฟ้าพร้อมติดต้ัง
โคมไฟถนน ความยาว 
800 เมตร

    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000 จ านวนความยาว
ปักเสาพาด
สายไฟฟ้า

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคมและ
บริเวณพืน้ที่อาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจ้าพระยามีไฟฟ้าใช้

ส านักการช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์

รวมงบประมาณ 4,593,000    4,200,000    4,200,000    4,200,000    
รวมจ านวนโครงการ 6               2               2               2               

แบบ ผ.02 - 7



แบบ ผ.05 - 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 พัฒนาศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
ริมแมน่้้านา่น ต้ังแต่ศาล
เจ้าถึงสะพานข้ามแม่น้้า
นา่นฝ่ังตรงข้ามวัดปากน้้า
โพเหนอื

เพื่อปอ้งกนัตล่ิงริม
แมน่้้าพัง

เขือ่นปอ้งกนัตล่ิงและถนน
ล้าลองหลังเขือ่น ยาว 1,810 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดเทศบาล

     176,000,000      176,000,000 จ้านวนความยาว
เขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
และถนนล้าลอง
หลังเขือ่น

ราษฎรที่อยูอ่าศัย
ในพื้นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
มเีส้นทางคมนาคม
ใช้สัญจรปอ้งกนั
ปญัหาน้้าเออ่ล้นตล่ิง

ส้านกัการช่าง

2 กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
ริมแมน่้้าเจ้าพระยา ฝ่ังวัด
เขา ต้ังแต่บริเวณเชิง
สะพานเดชา ถึงหนา้บริษทั
เสริมสุข จ้ากดั

เพื่อปอ้งกนัตล่ิงริม
แมน่้้าพัง

เขือ่นปอ้งกนัตล่ิงและปรับปรุง
ถนนหลังเขือ่นยาว 1,320 
เมตรตามแบบแปลน
รายละเอยีดเทศบาล

     150,000,000      150,000,000      150,000,000 จ้านวนความยาว
เขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
และถนนหลัง
เขือ่น

ราษฎรที่อยูอ่าศัย
ในพื้นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภยัมี
เส้นทางคมนาคมใช้
สัญจรปอ้งกนั
ปญัหาน้้าเออ่ล้นตล่ิง

ส้านกัการช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด
เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

แบบ ผ.05

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

แบบ ผ.05 - 1



แบบ ผ.05 - 2
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

แบบ ผ.05

3 กอ่สร้างคันปอ้งกนัน้้าท่วม
ถนนริมน้้าจากหนา้
โรงเรียนอนบุาลไปตามริม
แมน่้้าเจ้าพระยาถึงข้างวัด
เขือ่นแดงและตามแนว
ถนนสวรรค์วิถี ถึงแยกสันคู

เพื่อปอ้งกนัน้้าท่วม
ชุมชนเมอืง
นครสวรรค์

คันปอ้งกนัน้้าท่วมยาว 3,224 
เมตร พร้อมงานประกอบตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

    150,000,000      150,000,000      150,000,000      150,000,000 จ้านวนความยาว
คันปอ้งกนัน้้าท่วม

ปอ้งกนัปญัหาน้้า
ท่วมได้อย่าง
เต็มรูปแบบ

ส้านกัการช่าง

4 กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
ริมแมน่้้าปงิบริเวณเกาะยม
จากจุดส้ินเขือ่นบริเวณต้น
น้้าเจ้าพระยาถึงเชิง
สะพานนมิมานรดี

เพื่อปอ้งกนัตล่ิงริม
แมน่้้าพัง

เขือ่นปอ้งกนัตล่ิงและถนน
ล้าลองหลังเขือ่น ยาว 1,178 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    117,800,000      117,800,000      117,800,000      117,800,000 จ้านวนความยาว
เขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
และถนนล้าลอง
หลังเขือ่น

ราษฎรที่อยูอ่าศัย
ในพื้นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
มเีส้นทางคมนาคม
ใช้สัญจรปอ้งกนั
ปญัหาน้้าเออ่ล้นตล่ิง

ส้านกัการช่าง

5 กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง 
ริมแมน่้้านา่นบริเวณเกาะ
ยม จากจุดส้ินสุดเขือ่น
บริเวณต้นน้้าเจ้าพระยาถึง
สะพานข้ามแม่น้้านา่นฝ่ัง
วัดปากน้้าโพเหนอื

เพื่อปอ้งกนัตล่ิงริม
แมน่้้าพัง

เขือ่นปอ้งกนัตล่ิงและถนน
ล้าลองหลังเขือ่น ยาว 1,580 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

     158,000,000      158,000,000      158,000,000 จ้านวนความยาว
เขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
และถนนล้าลอง
หลังเขือ่น

ราษฎรที่อยูอ่าศัย
ในพื้นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
มเีส้นทางคมนาคม
ใช้สัญจรปอ้งกนั
ปญัหาน้้าเออ่ล้นตล่ิง

ส้านกัการช่าง
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

แบบ ผ.05 - 2



แบบ ผ.05 - 3
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

แบบ ผ.05

6 กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
ริมแมน่้้าเจ้าพระยา ต้ังแต่
ศาลเจ้าถึงท่าข้าวก้านนัทรง

เพื่อปอ้งกนัตล่ิงริม
แมน่้้าพัง

เขือ่นปอ้งกนัตล่ิงและถนน
ล้าลองหลังเขือ่นยาว 958 เมตร
 ตามแบบแปลนรายละเอยีด
เทศบาล

      95,800,000        95,800,000        95,800,000        95,800,000 จ้านวนความยาว
เขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
และถนนล้าลอง
หลังเขือ่น

ราษฎรที่อยูอ่าศัย
ในพื้นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
มเีส้นทางคมนาคม
ใช้สัญจรปอ้งกนั
ปญัหาน้้าเออ่ล้นตล่ิง

ส้านกัการช่าง

7 กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
บริเวณเกาะยม จาก
สะพานนมิมานรดี ถึง
บริเวณวัดคลองคาง

เพื่อปอ้งกนัตล่ิงริม
แมน่้้าพัง

เขือ่นปอ้งกนัตล่ิงและปรับปรุง
ถนนหลังเขือ่นยาว 457 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
เทศบาล

       45,700,000        45,700,000 จ้านวนความยาว
เขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
และถนนหลัง
เขือ่น

ราษฎรที่อยูอ่าศัย
ในพื้นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภยัมี
เส้นทางคมนาคมใช้
สัญจรปอ้งกนั
ปญัหาน้้าเออ่ล้นตล่ิง

ส้านกัการช่าง

8 กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
พังริมแมน่้้าเจ้าพระยา
บริเวณเกาะญวณ

เพื่อปอ้งกนัตล่ิงริม
แมน่้้าพัง

เขือ่นปอ้งกนัตล่ิง ยาว 1,324 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      85,000,000        85,000,000        85,000,000        85,000,000 จ้านวนความยาว
เขือ่นปอ้งกนัตล่ิง

ปอ้งกนัตล่ิงพังและ
ท้าใหเ้กดิความสวย
งามตระการตา
สร้างความ
ประทับใจแกผู้่มา
เยีย่มชม

ส้านกัการช่าง

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

แบบ ผ.05 - 3



แบบ ผ.05 - 4
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

แบบ ผ.05

9 ปรับปรุงระบบระบายน้้า
ถนนโกสีย์จากเชิงสะพาน
พิษณุโลก - ปอ้มหนึง่ 
(เสนอโดยชุมชนโกมนิทร์)

เพื่อใหม้รีะบบ
ระบายน้้าที่ดี

ท่อระบายน้้าขนาเส้นผ่าศูนย์ 
กลาง  1.20 เมตร  ยาว  2,275
  เมตร และท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  1.50  เมตร 
 ยาว 1,490  เมตร อาคารดัก
น้้าเสียและสถานสูีบน้้าเสีย 
จ้านวน 3 แหง่ ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

       50,000,000        50,000,000        50,000,000 จ้านวนความยาว
ท่อระบายน้้าเสีย

ราษฏรที่อยูอ่าศัย
ในพื้นที่ได้รับการ
คมนาคมที่สะดวก  
ไมม่ปีญัหาน้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

10 ติดต้ังเคร่ืองผลักดักน้้า
แมน่้้าเจ้าพระยา บริเวณ
ใต้สะพานเดชาติวงศ์

เพื่อช่วยใหน้้้าใน
แมน่้้าเจ้าพระยา
ไหลผ่านสะพานเด
ชาติวงศ์ได้เร่งน้้า
ในช่วงน้้าหลาก

เคร่ืองผลักดันน้้าไฮดรอลิค
พร้อมเคร่ืองต้นก้าลังไฮดรอลิค
และโปะ๊เหล็กพร้อมระบบ
บงัคับเล้ียวเดินหนา้ถอยหลัง 
ปรับบงัคับความเร็วการ
ผลักดันน้้าความสามารถในการ
ดันน้้าไมน่อ้ยกว่า 90,000  
ลิตร/นาที  จ้านวน  30  เคร่ือง

     150,000,000 จ้านวนเคร่ือง
ผลักดันน้้าไฮ
ดรอลิคพร้อม
เคร่ืองดัน
ก้าลังไฮดรอลิค

ลดระดับน้้าใน
แมน่้้าปงิ นา่นและ
เจ้าพระยาช่วงที่
ไหลผ่านตัวเมอืง
นครสวรรค์ไมก่อ่
ปญัหาน้้าเออ่ล้น
เข้าตัวเมอืงในช่วง
อทุกภยั

ส้านกัการช่าง

11 พัฒนาพื้นที่เพื่อ
สวนสาธารณะและ
กจิกรรมสันทนาการ 
หนองหวัสวน และหนอง
ปลายไร่ (พื้นที่เฉพาะเกาะ
ยม)

เพื่อรองรับการ
พัฒนาต้นแมน่้้า
เจ้าพระยาใหเ้ปน็
แหล่งท่องเที่ยว
ระดับประเทศถึง
ระดับนานาชาติ

ปรับปรุงพื้นที่ กอ่สร้าง
สาธารณะอาคารกฬีากลางแจ้ง
 และอาคารกฬีาในร่มในพื้นที่ 
นสล.หนองหวัสวนและหนอง
ปลายไร่ ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

       40,000,000        40,000,000 จ้านวนอาคาร
กฬีากลางแจ้ง
และอาคาร
กฬีาในร่ม

ราษฏรที่อยูอ่าศัย
ในพื้นที่มทีี่ใช้ใน
การพักผ่อนเพิ่ม
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว

ส้านกัการช่าง

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

แบบ ผ.05 - 4



แบบ ผ.05 - 5
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

แบบ ผ.05

12 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมระบบระบายน้้าและ
รวบรวมน้้าเสีย ถนนหลัง
คันปอ้งกนัน้้าท่วมจาก
บริเวณสุดเขตเทศบาลถึง
บริเวณสะพานปอ้มหนึง่

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภยั ในการ
เดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 9.00 เมตร ทางเท้า
,โคมไฟถนน พร้อมระบบ
ระบายน้้าและรวบรวมน้้าเสีย 
ยาวประมาณ 4,500 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

    150,000,000 150,000,000     150,000,000     150,000,000     จ้านวนผิวจราจร 
ค.ส.ล.

ราษฎรที่อยูอ่าศัย
ในพื้นที่มกีาร
คมนาคมที่ดี ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
 ไมม่ปีญัหาน้้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

13 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้า ตามผัง
เมอืงรวมถนนสาย ข 
(บริเวณเกาะยม) (เสนอ
โดยชุมชนเกาะยม)

เพื่อเปดิพื้นที่และ
รองรับการขยายตัว
ของชุมชนและ
ปริมาณการจราจร
ในอนาคต

ผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 0.20 
เมตร พร้อมท่อระบายน้้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 
เมตร ทางเท้าและโคมไฟถนน
เขตทาง กว้างรวม 16 เมตร 
ยาว 2,450 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       60,000,000 60,000,000       จ้านวนความยาว
ผิวจราจรพร้อม
ท่อระบายน้้าทาง
เท้าและโคมไฟ
ถนนเขตทาง

ประชาชนมี
ทางเลือกเส้นทางนี้
ใช้ใน การสัญจร
เพิ่มขึน้ ลด
อบุติัเหตุที่อาจ
เกดิขึน้
ตามแนวทางแยก
สายหลักเดิม

ส้านกัการช่าง

14 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนพรหมนมิิตร พร้อม
กอ่สร้างเกาะกลางถนน
ทางเท้า ท่อระบายน้้า 
และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 19,370
 ตารางเมตร พร้อมกอ่สร้างท่อ
ระบายน้้าทางเท้าและเกาะ
กลางตามแนวถนนยาว 2,768 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      60,000,000        60,000,000        60,000,000        60,000,000 จ้านวนพื้นที่ผิว
จราจร

ราษฎรที่อยูอ่าศัย
ในพื้นที่มกีาร
คมนาคมที่ดี ได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น้้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

แบบ ผ.05 - 5



แบบ ผ.05 - 6
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

แบบ ผ.05

15 กอ่สร้างคันปอ้งกนัน้้าท่วม
ถนนโกสีย์ ตามแนวแมน่้้า
ปงิต้ังแต่ข้างลาน
เอนกประสงค์ชุมชนหนา้
ผาถึงโรงสูบน้้าแรงต้่า 2. 
การประปาเทศบาลฯ

เพื่อปอ้งกนัน้้าท่วม คันปอ้งกนัน้้าท่วมแบบก้าแพง
กนัดิน ค.ส.ล. สูง 9 เมตร 
พร้อมงานประกอบ ยาว
ประมาณ 135 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      30,000,000        30,000,000        30,000,000        30,000,000 จ้านวนความยาว
คันปอ้งกนัน้้าท่วม

ปอ้งกนัปญัหาน้้า
ท่วมได้อย่างเต็ม
รูปแบบ

ส้านกัการช่าง

16 กอ่สร้างคันปอ้งกนัน้้าท่วม
ถนนโกสีย์ ตามแนวแมน่้้า
ปงิ บริเวณสะพานพิษณุโลก

เพื่อปอ้งกนัน้้าท่วม คันปอ้งกนัน้้าท่วม ค.ส.ล. 
พร้อมงานประกอบ ยาว
ประมาณ  112 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      28,000,000        28,000,000        28,000,000        28,000,000 จ้านวนความยาว
คันปอ้งกนัน้้าท่วม

ปอ้งกนัปญัหาน้้า
ท่วมได้อย่างเต็ม
รูปแบบ

ส้านกัการช่าง

รวมงบประมาณ 716,600,000    1,074,600,000  1,396,300,000  1,546,300,000  
รวมจ านวนโครงการ 8                   11                  15                  16                  

แบบ ผ.05 - 6



แบบ ผ.06 - 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่6  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
    1.1 แผนงานสาธารณสขุ

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก
ปฐมวัยด้วย DSPM

1.เพื่อใหเ้ด็กอายุ 42 
เดือนได้รับการประเมนิ
พัฒนาการด้วย DSPM
2.เด็กที่พัฒนาล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการ
3.เด็กที่มพีัฒนาการล่าช้า
มากได้รับการส่งต่อ

เด็กอายุ 42 เดือน ในโรงเรียน ท.1 -
 ท.8และโรงเรียนวิชาวดี

   -     -     -     - 1.เด็กอายุ 42 เดือน
ได้รับการประเมนิ
พัฒนาการด้วย DSPM 
ร้อยละ 90
2.เด็กที่มพีัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการร้อยละ 100
3.เด็กที่มพีัฒนาการ
ล่าช้ามากได้รับการส่ง
ต่อร้อยละ 100

1.เด็กอายุ 42 เดือน 
ได้รับการประเมนิ
พัฒนาการด้วยDSPM 
และการกระตุ้น
พัฒนาการที่ถูกต้องตาม
วัย
2.เด็กที่พัฒนาการล่าช้า
ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการตามวัย
3.เด็กที่พัฒนาการล่าช้า
มากได้รับการส่งต่อ

ส านกัการ
สาธารณสุขกลุ่ม
งานส่งเสริม
สุขภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

ส าหรับ  โครงการพัฒนาทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ
เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

แบบ ผ.06

แบบ ผ.06 - 1



แบบ ผ.06 - 2
    1.1 แผนงานสาธารณสขุ

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลติของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

แบบ ผ.06

2 ติดตามประเมนิการใช้เกลือ
ไอโอดีนในโรงเรียน

1.เพื่อส่งเสริมให้
ร้านอาหาร โรงครัวใน
โรงเรียนใช้เกลือเสริม
ไอโอดีนหรือผลิตภณัฑ์
เสริมไอโอดีนที่ได้
มาตรฐานปรุงประกอบ
อาหารใหเ้ด็ก
2.เพื่อใหค้รัวเรือนเด็ก
ปฐมวัยใช้เกลือเสริม
ไอโอดีนหหรือผลิตภณัฑ์
เสริมไอโอดีนที่ได้
มาตรฐานปรุงประกอบ
อาหารใหเ้ด็ก

โรงเรียน ท.1 - ท.8 และโรงเรียน
วิชาวดี

   -     -     -     - 1.ร้านอาหารและโรงครัว
ในโรงเรียนใช้เกลือเสริม
ไอโอดีนหรือผลิตภณัฑ์
เสริมไอโอดีนที่ได้
มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขใน
การปรุงประกอบอาหาร
ใหเ้ด็กร้อยละ 100
2.ครัวเรือนเด็กปฐมวัยใช้
เกลือเสริมไอโอดีนหรือ
ผลิตภณัฑ์เสริมไอโอดีน
ที่ได้มาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขในการปรุง
ประกอบอาหารใหเ้ด็ก
ร้อยละ ๘๐

1.ครัวเรือนของเด็ก
ปฐมวัยใช้เกลือเสริม
ไอโอดีนหรือผลิตภณัฑ์
เสริมไอโอดีนที่ได้
มาตราฐานตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดไว้ 
ปรุงประกอบอาหารให้
เด็ก 
2.ร้านอาหารและโรง
ครัวในโรงเรียนใช้เกลือ
เสริมไอโอดีนหรื
ผลิตภณัฑ์เสริมไอโอดีน
ที่ได้มาตราฐานตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดไว้ 
ปรุงประกอบอาหารให้
เด็ก

ส านกัการ
สาธารณสุขกลุ่ม
งานส่งเสริม
สุขภาพ

รวมงบประมาณ -          -          -          -          
รวมจ านวนโครงการ 2            2            2            2            

แบบ ผ.06 - 2



แบบ ผ.06 - 3

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริการประชาชนด้าน
ทะเบยีนราษฎรด้วยความ
รวดเร็ว

ลดขัน้ตอนและระยะเวลา
ในการบริการประชาชน
ด้านทะเบยีนราษฎร

ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการ
ใหบ้ริการเหลือ 10-15 นาที ต่อราย

  -  -  -  - จ านวนเวลาที่ลดลง การปฏบิติังานรวดเร็ว
สร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชน

งานทะเบยีนฯ

2 บริการประชาชนด้านบตัร
ประจ าตัวประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว

ลดขัน้ตอนและระยะเวลา
ในการบริการประชาชน
ด้านบตัรประจ าตัว
ประชาชน

ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการ
บริการเหลือ 10 นาทีต่อราย

  -  -  -  - จ านวนเวลาที่ลดลง การปฏบิติังานรวดเร็ว
สร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชน

งานทะเบยีนฯ

รวมงบประมาณ -          -          -          -          
รวมจ านวนโครงการ 2            2            2            2            

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

ส าหรับ  โครงการพัฒนาทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ
เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

แบบ ผ.06

แบบ ผ.06 - 3



แบบ ผ.08 - 1

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ไมโครเวฟ  จ านวน 1 เคร่ือง 13,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถยนต์ส่วนกลางเป็นรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,300 ซีซี
 แบบดับเบิล้แคบเกียร์อัตโนมัติ

895,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ งานป้องกันฯ

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
เพียงพอ มีประสิทธิภาพต่อ
การปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัยยิง่ขึน้

บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมหรือ 
ปรับปรุงครุภัณฑ์ของงานป้องกัน 
 ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท 
ประกอบด้วย

600,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ งานป้องกันฯ

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
เพียงพอ มีประสิทธิภาพต่อ
การปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัยยิง่ขึน้

ซ่อมใหญร่ถยนต์หมายเลข
ทะเบียน ย 0766 นว. จ านวน 1
 คัน

200,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

5 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน  จ านวน 1 เคร่ือง

16,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานเทศกิจ

6 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

4,300             ส านักปลัดเทศบาล
งานเทศกิจ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

แบบ ผ.08 - 1



แบบ ผ.08 - 2

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

7 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟคอมพิวเตอร์  
จ านวน 1 เคร่ือง

3,200             ส านักปลัดเทศบาล
งานเทศกิจ

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน  จ านวน 1 เคร่ือง

16,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ส าหรับอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้มารับ
บริการ

เคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 
2 จ านวน 1 เคร่ือง

29,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่

10 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
36000 บีทียู จ านวน 3 เคร่ือง

120,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานเทศกิจ

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ า
กว่า 26000 บีทียู จ านวน 1 
เคร่ือง

36,200            ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ส าหรับอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้มารับ
บริการ

เก้าอีแ้ถว 4 ที่นั่ง  จ านวน 8   
ชุดๆ ละ 5,000 บาท

40,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร

แบบ ผ.08 - 2



แบบ ผ.08 - 3

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ส าหรับอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้มารับ
บริการ

เก้าอีบ้าร์  จ านวน 7 ชุดๆ ละ 
1500  บาท

10,500            ส านักปลัดเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,300 ซีซี
 แบบดับเบิล้แคบ เกียร์อัตโนมัติ

895,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร

15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ไฟ Beam 230 จ านวน 2 ดวง 
กล่องแร็ค ตัวควบคุม พร้อม
อุปกรณ์

51,900            51,900            ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ไฟพาร์ LED 54x3 w Full 
Color 3 in 1 สีเต็ม 8 โดม 
พร้อมแร็คบอร์ดควบคุม ขาต้ัง
ไฟพาร์ LED แบบมีรอกมือ 
สายสัญญาณและอุปกรณ์

49,500            49,500            ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ล าโพงอเนกประสงค์มีแอมป์ใน
ตัวพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด

99,000            99,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

18 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000            16,000            16,000            16,000            งานเทศกิจ

แบบ ผ.08 - 3



แบบ ผ.08 - 4

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

19 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

 เคร่ืองพิมพM์ultifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet)จ านวน 1 
เคร่ือง

7,700             7,700             7,700             7,700             งานเทศกิจ

20 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VAจ านวน 1 เคร่ือง

2,800             2,800             2,800             2,800             งานเทศกิจ

21 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวนขนาดไม่ต่ ากว่า 
36,000 บีทียู จ านวน 3 เคร่ือง 
พร้อมติดต้ัง

141,000          141,000          141,000          141,000          งานเทศกิจ

22 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์จ านวน 2 ตัว 4,000             4,000             4,000             4,000             งานเทศกิจ

23 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เก้าอีผู้้มาติดต่อ จ านวน 20 ตัว 11,000            11,000            11,000            11,000            งานเทศกิจ

24 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซีขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา จ านวน 1 คัน

555,000          555,000          555,000          555,000          งานเทศกิจ

25 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิล้แคบ จ านวน 1 คัน

787,000          787,000          787,000          787,000          งานเทศกิจ

26 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

หลังคารถบรรทุกขนาด1ตันชนิด
อลูมิเนียม จ านวน 1 หลัง

16,000            16,000            16,000            16,000            งานเทศกิจ

แบบ ผ.08 - 4



แบบ ผ.08 - 5

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

27 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM
ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์

24,000            24,000            24,000            24,000            งานเทศกิจ

28 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ไฟสัญญาณวับวาบพร้อม
สัญญาณเสียงครวญครางและ
ไมค์ประกาศ จ านวน 2 ชุด

55,400            55,400            55,400            55,400            งานเทศกิจ

29 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์ส านักงาน พร้อม
เคร่ืองปร้ินเตอร์และอุปกรณ์ 
จ านวน 2 เคร่ือง

32,000            งานป้องกันฯ

30 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionแบบ
ฉีดหมึก (inkjet) จ านวน 2 เคร่ือง

15,400            งานป้องกันฯ

31 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 เคร่ือง

5,600             งานป้องกันฯ

32 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถยนยต์ดับเพลิง ส าหรับ
ดับเพลิงในอาคารสูง และอาคาร
ขนาดใหญ ่พร้อมชุดดับเพลิงใน
อาคาร และอุปกรณ์ ครบชุด
คอมพิวเตอร์ส านักงาน พร้อม
เคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง

6,000,000        6,000,000        6,000,000        6,000,000        งานป้องกันฯ

แบบ ผ.08 - 5



แบบ ผ.08 - 6

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

33 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ชุดดับเพลิงในอาคาร(เส้ือคลุม,
กางเกง,หมวก,รองเท้า,ฮู๊ด) 
พร้อมหน้ากากป้องกันควันพิษ 
จ านวน 1 ชุด

90,000            90,000            90,000            90,000            งานป้องกันฯ

34 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

หัวฉีดดับเพลิงในอาคาร จ านวน 
1 ชุด

80,000            80,000            80,000            80,000            งานป้องกันฯ

35 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

บันไดอลูมิเนียม แบบ 2 ท่อน 
ส าหรับใช้ในงานดับเพลิง จ านวน
 3 ชุด

50,000            50,000            50,000            50,000            งานป้องกันฯ

36 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ถังอากาศเคร่ืองช่วยหายใจ
พร้อมหน้ากาก ส าหรับใช้กับชุด
ดับเพลิงในอาคาร พร้อมอุปกรณ์
จ านวน 1 ชุด

175,000          175,000          175,000          175,000          งานป้องกันฯ

37 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองตรวจวัดการร่ัวของก๊าซ
ไวไฟ และแก๊สพิษ แบบ
เคล่ือนย้ายได้ พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด

175,000          175,000          175,000          175,000          งานป้องกันฯ

38 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองตรวจจับควันพิษ และแก๊ส
ร่ัว แบบเคล่ือนย้ายได้ พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

160,000          160,000          160,000          160,000          งานป้องกันฯ

39 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองฟืน้คืนชีพหัวใจด้วยไฟฟ้า
แบบอัตในมัติ พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 4  เคร่ือง

500,000          500,000          500,000          500,000          งานป้องกันฯ

แบบ ผ.08 - 6



แบบ ผ.08 - 7

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

40 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 
เคร่ือง

6,000             งานป้องกันฯ

41 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล้
แค็ป ขับเคล่ือน 2 ล้อ ตกแต่ง
เป็นรถสายตรวจ ส าหรับตรวจ
ภายในรอบอุทยานสวรรค์ พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 คัน

1,100,000        1,100,000        1,100,000        1,100,000        งานป้องกันฯ

42 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ซ่อมใหญร่ถยนต์ดับเพลิง 
ทะเบียน ป-5558 (เบอร์ 14)

250,000          งานป้องกันฯ

43 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ซ่อมใหญร่ถบรรทุกน้ า ทะเบียน 
81-8190 (เบอร์ 16)

250,000          งานป้องกันฯ

44 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ซ่อมใหญร่ถยนต์ดับเพลิง 
ทะเบียน บท-4307 (เบอร์ 18)

250,000          งานป้องกันฯ

45 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ซ่อมใหญร่ถยนต์บันไดเล่ือน
อัตโนมัติ ทะเบียน 81-8192 
(เบอร์ 10)

250,000          งานป้องกันฯ

46 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ซ่อมใหญร่ถบรรทุกน้ า ทะเบียน 
81-8185 (เบอร์ 11)

250,000          งานป้องกันฯ

แบบ ผ.08 - 7



แบบ ผ.08 - 8

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

47 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ซ่อมใหญร่ถบรรทุกน้ า ทะเบียน 
81-8186 (เบอร์ 13)

250,000          งานป้องกันฯ

48 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ซ่อมใหญร่ถบรรทุกน้ า ทะเบียน 
81-8187 (เบอร์ 17)

250,000          งานป้องกันฯ

49 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ซ่อมใหญร่ถยนต์บันไดเล่ือน 
ทะเบียน บท-7264 (หอน้ า)

250,000          งานป้องกันฯ

50 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ซ่อมใหญร่ถบรรทุกน้ า ทะเบียน 
81-8188 (เบอร์ 9)

250,000          งานป้องกันฯ

51 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ซ่อมใหญร่ถบรรทุกน้ า ทะเบียน 
81-8189 (เบอร์ 15)

250,000          งานป้องกันฯ

52 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ซ่อมใหญร่ถบรรทุกน้ า ทะเบียน 
81-8253 (เบอร์ 12)

250,000          งานป้องกันฯ

53 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองตัดแต่งกิง่ไม้ แบบ
เคร่ืองยนต์ จ านวน 2 เคร่ือง

100,000          100,000          100,000          100,000          งานป้องกันฯ

แบบ ผ.08 - 8



แบบ ผ.08 - 9

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

54 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ งานป้องกันฯ

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
เพียงพอ มีประสิทธิภาพต่อ
การปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัยยิง่ขึน้

บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมหรือ 
ปรับปรุงครุภัณฑ์ของงานป้องกัน
ฯ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
 ประกอบด้วย

900,000          100,000          100,000          100,000          งานป้องกันฯ

1.ซ่อมใหญร่ถบรรทุกน้ า
หมายเลขทะเบียน 81-8188 
(เบอร์ 9)

งานป้องกันฯ

2.ซ่อมใหญร่ถยนต์บันไดเล่ือน
อัตโนมัติ หมายเลขทะเบียน 
81-8192 (เบอร์ 10)

งานป้องกันฯ

3.ซ่อมใหญรืถยนต์บรรทุกน้ า
หมายเลขทะเบียน 81-5185 
(เบอร์ 11)

งานป้องกันฯ

4.ซ่อมใหญร่ถยนต์บรรทุกน้ า
หมายเลขทะเบียน 81-8253 
(เบอร์ 12)

งานป้องกันฯ

5.ซ่อมใหญร่ถยนต์บรรทุกน้ า
หมายเลขทะเบียน 81-8186 
(เบอร์ 13)

งานป้องกันฯ

6.ซ่อมใหญร่ถยนต์ดับเพลิง
หมายเลขทะเบียน ป-5558 
(เบอร์ 14)

งานป้องกันฯ

แบบ ผ.08 - 9



แบบ ผ.08 - 10

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

7.ซ่อมใหญร่ถยนต์บรรทุกน้ า
หมายเลขทะเบียน 81-8189 
(เบอร์ 15)

งานป้องกันฯ

8.ซ่อมใหญร่ถยนต์บรรทุกน้ า
หมายเลขทะเบียน 81-8190 
(เบอร์ 16)

งานป้องกันฯ

9.ซ่อมใหญร่ถยนต์บรรทุกน้ า
หมายเลขทะเบียน 81-8187 
(เบอร์ 17)

งานป้องกันฯ

10.ซ่อมใหญร่ถยนต์ดับเพลิง
หมายเลขทะเบียน บท-4307 
(เบอร์ 18)

งานป้องกันฯ

11.ซ่อมใหญร่ถยนต์บันไดเล่ือน
หมายเลขทะเบียน บท-7264 
(หอน้ า)

งานป้องกันฯ

55 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ส านัก
ปลัดเทศบาล

เพือ่บ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญข่อง
ส านักปลัดเทศบาล

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ของส านักปลัดเทศบาล

1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        ส านักปลัดเทศบาล

56 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 60,000 บีทียู 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด

85,000            85,000            85,000            85,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการฯ

57 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 3 ตู้ๆละ
 7,900 บาท

23,700            23,700            23,700            23,700            กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการฯ

แบบ ผ.08 - 10



แบบ ผ.08 - 11

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

58 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถเข็นอเนกประสงค์แบบพับได้ 
จ านวน 1 คัน

3,000             3,000             3,000             3,000             กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการฯ

59 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีบ้าร์  จ านวน 1 ตัว 1,500             1,500             1,500             1,500             กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการฯ

60 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเล่ือน
 จ านวน 1 ตู้

5,000             5,000             5,000             5,000             กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการฯ

61 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 3 หลัง 18,000            18,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานร้องทุกข์

62 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ชนิดเหล็ก 
จ านวน 1 ตัว

3,900             กองวิชาการและ
แผนงาน
งานจัดท างบฯ

63 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ไมโครโฟนไร้สาย ติดกล้อง
ดิจิตอล DSLR จ านวน 1 ชุด

30,000            30,000            30,000            30,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการฯ

64 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองเสียงติดรถประชาสัมพันธ์ 
ประกอบด้วย
ไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด
ล าโพงตู้ 15 นิ้ว 2 ทาง
พาวเวอร์แอมป์รถยนต์ ขนาด 
600x600 1เคร่ือง

89,500            89,500            89,500            89,500            กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการฯ

แบบ ผ.08 - 11



แบบ ผ.08 - 12

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

65 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ไมโครโฟนส าหรับอัดเสียง พร้อม
หูฟัง จ านวน 1 ชุด

5,500             5,500             5,500             5,500             กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการฯ

66 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 40 นิ้ว 
ความละเอียด 1920x1080 พิก
เซล จ านวน 1 เคร่ือง

16,000            16,000            16,000            16,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการฯ

67 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กล้องถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอระบบ
ดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า
 20 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด

99,000            99,000            99,000            99,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการฯ

68 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โทรโข่ง จ านวน 2 ตัว 9,000             9,000             9,000             9,000             กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการฯ

69 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพระบบ
ออนไลน์ จ านวน 1 ชุด

65,000            65,000            65,000            65,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการฯ

70 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โครงป้ายประชาสัมพันธ์ แบบ 
x-banner ราคาชุดละ 600 บาท
 จ านวน 15 ชุด

9,000             9,000             9,000             9,000             กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการฯ

71 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ชัน่ จ านวน 
3 เคร่ือง

24,000            24,000            24,000            24,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานธุรการ (2)
งานวิเคราะห์ฯ (1)

แบบ ผ.08 - 12



แบบ ผ.08 - 13

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

72 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

16,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
(งานนิติการ)

73 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการปฎิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 
ส าหรับงานประมวลผล

21,000            21,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
(งานวิเคราะห)์

74 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการปฎิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

22,000            22,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
(งานวิเคราะห)์

75 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการปฎิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1
เคร่ือง

3,200             3,200             กองวิชาการและ
แผนงาน
(งานวิเคราะห)์

76 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการปฎิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังชัน่แบบฉีด
หมึก จ านวน 2 เคร่ือง

15,400            15,400            15,400            15,400            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานจัดท างบฯ (1)
งานนิติการ (1)

77 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการปฎิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังชัน่แบบฉีด
หมึก จ านวน 1 เคร่ือง

7,700             7,700             7,700             7,700             กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการฯ

78 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการปฎิบัติงาน

เคร่ืองท าส าเนาแผ่นซีดี ดีวีดี 
จ านวน 1 เคร่ือง

15,000            15,000            15,000            15,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการฯ

แบบ ผ.08 - 13



แบบ ผ.08 - 14

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

79 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการปฎิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ iMac เพือ่ใช้
ในการตัดต่อวีดีโอและออกแบบ
กราฟฟิค จ านวน 1 เคร่ือง

85,000            85,000            85,000            85,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการฯ

80 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 2 
เคร่ือง

38,000            38,000            38,000            38,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

81 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด 
Blade Server จ านวน 3 เคร่ือง

150,000          150,000          150,000          150,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

82 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ I/O Module Network
 10G for Blade Server จ านวน
 1 ชุด

50,000            50,000            50,000            50,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

83 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ Router ชนิด 1 CPU 
Ram แรมไม่น้อยกว่า 256 MB 
จ านวน 4 ตัว

20,000            20,000            20,000            20,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

84 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ Network Switch L2 
ขนาดไม่น้อยกว่า 24 
ช่องสัญญาณ รองรับ 10GB 
Network ไม่น้อยกว่า 2 Port 
จ านวน 4 เคร่ือง

96,000            96,000            96,000            96,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

85 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ Poe Network Switch
 ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
ช่องสัญญาณ จ านวน 4 เคร่ือง

36,000            36,000            36,000            36,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

แบบ ผ.08 - 14



แบบ ผ.08 - 15

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

86 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้าง

บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ กองวิชาการ
และแผนงาน

เพือ่บ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญข่อง
กองวิชาการและแผนงาน

บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ของกองวิชาการและแผนงาน ที่
มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

87 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

30,000            30,000            30,000            30,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

88 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ขนาดไม่ต่ ากว่า 60,000 บีทียู 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด

85,000            85,000            85,000            85,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

89 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองโทรศัพท์ แบบ IP PHONE
 ชนิดต้ังโต๊ะ จ านวน 20 เคร่ือง

50,000            50,000            50,000            50,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

90 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้ 7,900             7,900             7,900             7,900             กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

91 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู  4 
ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้

4,200             4,200             4,200             4,200             กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

92 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู  6 
ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้

4,500             4,500             4,500             4,500             กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

แบบ ผ.08 - 15



แบบ ผ.08 - 16

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

93 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้จัดเก็บข้อมูล ภาพ
เอกสารที่ใช้งานร่วมกันจาก
หลายอุปกรณ์ หลาย
หน่วยงานให้มีพืน้ที่ส าหรับ
จัดเก็บข้อมูล และมีระบบ
ป้องกันข้อมูลสูญหาย และ
สามารถกูข้้อมูลส ารัญที่สูญ
หายกลับมาได้

จัดหาอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บ
ข้อมูลแบบภายนอก (NAS 
Storage) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ยู
นิต HDD จ านวน 1 เคร่ือง

180,000          180,000          180,000          180,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

94 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ป้องกัน และยืดอายุการ
ใช้งานอุปกรณ์จ านวนมาก
ภายในห้องศูนย์ข้อมูลกลาง 
และป้องกันความเสียหาย
ของระบบบันทึกข้อมูลและ
ข้อมูลส าคัญที่อาจสูญหาย
จากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
หรือ ระหว่างรอเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าท างาน

จัดหาระบบส ารองกระแสไฟฟ้า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 20 Kva ชนิด
สามเฟสพร้อมติดต้ัง จ านวน 1 
ระบบ

500,000          500,000          500,000          500,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

95 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ Network Switch L2 
ขนาดไม่น้อยกว่า 48 
ช่องสัญญาณ รองรับ 10GB 
Network ไม่น้อยกว่า 2 Port 
จ านวน 2 เคร่ือง

260,000          260,000          260,000          260,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

แบบ ผ.08 - 16



แบบ ผ.08 - 17

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

96 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ Net work SFP+10GB 
จ านวน 6 ตัว

36,000            36,000            36,000            36,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

97 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

Core Switch 10 GB จ านวน 1 
ชุด

250,000          250,000          250,000          250,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

98 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

จอฉายโปรเจคเตอร์แบบติดต้ัง
กลางแจ้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 180
 นิ้ว จ านวน 2 จอ

130,000          130,000          130,000          130,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

99 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน

1,288,000        1,288,000        1,288,000        กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

100 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
 จ านวน 1 คัน

55,000            55,000            55,000            55,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

101 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถเข็นอเนกประสงค์แบบพับได้ 
จ านวน 1 คัน

5,000             5,000             5,000             5,000             กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

102 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โปรเจคเตอร์แบบฉายประชิดภาพ
 ความสว่างไม่น้อยกว่า 3,500 
Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

100,000          100,000          100,000          100,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

แบบ ผ.08 - 17



แบบ ผ.08 - 18

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

103 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 3 kva 2 
u rack mount จ านวน 3 เคร่ือง

135,000          135,000          135,000          135,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

104 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ือง MacBook Air จ านวน 2 
เคร่ือง

39,000            39,000            39,000            39,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

105 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 
จ านวน 10 เคร่ือง

28,000            28,000            28,000            28,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

106 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media 
Converter) ชนิด single mode
 singlecore ความเร็ว 
10/100/1000 จ านวน 4 ชุด

64,000            64,000            64,000            64,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

107 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 3MP จ านวน
 5 ต้ว พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง

200,000          200,000          200,000          200,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

108 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการปฎิบัติงาน

ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก จ านวน 5
 ตู้

30,000            30,000            30,000            30,000            ส านักการคลัง

109 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการปฎิบัติงาน

เก้าอีส้ านักงาน หลังพิงต่ าหุม้ผ้า 
จ านวน 2 ตัว

5,600             5,600             5,600             5,600             ส านักการคลัง

แบบ ผ.08 - 18



แบบ ผ.08 - 19

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

110 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการปฎิบัติงาน

เก้าอีส้ านักงาน ขาเล็กมีเท้าแขน
จ านวน 14 ตัว

21,000            21,000            21,000            21,000            ส านักการคลัง

111 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการปฎิบัติงาน

เก้าอีส้ านักงาน หลังพิงต่ าหุม้
หนังจ านวน 2 ตัว

6,200             6,200             6,200             6,200             ส านักการคลัง

112 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการปฎิบัติงาน

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 จ านวน 6  
เคร่ือง

132,000          132,000          132,000          132,000          ส านักการคลัง
ธุรการ/พัสดุ/สถิติ

113 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการปฎิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง

32,000            32,000            32,000            32,000            ส านักการคลัง
ฝ่ายการเงิน

114 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการปฎิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 11 
เคร่ือง

30,800            30,800            30,800            30,800            ส านักการคลัง
การเงิน/สถิติ/
ธุรการ/พัสดุ

115 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการปฎิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด 
LED ขาว-ด า จ านวน 5 เคร่ือง

39,500            39,500            39,500            39,500            ส านักการคลัง
การเงิน/ธุรการ/
พัสดุ

116 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการปฎิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 
เคร่ือง

7,700             7,700             7,700             7,700             ส านักการคลัง
การเงิน

117 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการปฎิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 1 เคร่ือง

9,000             9,000             9,000             9,000             ส านักการคลัง
ฝ่ายสถิติ

แบบ ผ.08 - 19



แบบ ผ.08 - 20

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

118 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ส านัก
การคลัง

เพือ่บ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญข่อง
ส านักการคลัง

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ของส านักคลัง

500,000          500,000          500,000          500,000          ส านักการคลัง

119 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก ขนาด 4 ล้ินชัก จ านวน 7
 ตู้

55,300            55,300            55,300            55,300            กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

120 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีส้ านักงาน หลังพิงต่ าหุม้
เบาะหนัง จ านวน 1 ตัว

3,100             3,100             3,100             3,100             กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

121 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีส้ านักงาน หลังพิงต่ าหุม้ผ้า 
จ านวน 2 ตัว

5,600             5,600             5,600             5,600             กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

122 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เย็นขนาดความจุ 7 คิวบิคฟุต  
จ านวน 1 เคร่ือง

9,400             9,400             9,400             9,400             กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

123 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 จ านวน 2 
เคร่ือง

60,000            60,000            60,000            60,000            กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

124 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 2 Kva 
จ านวน 2 เคร่ือง

26,000            26,000            26,000            26,000            กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

125 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า 
จ านวน 2 เคร่ือง

44,000            44,000            ส านักการช่าง

แบบ ผ.08 - 20



แบบ ผ.08 - 21

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

126 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล
ความละเอียด 300x400 จุดต่อ
ตารางนิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

130,000          130,000          ส านักการช่าง

127 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด
ความจุ 2,500 ลิตร จ านวน 6 ถัง

65,400            65,400            ส านักการช่าง

128 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะเทเบิลเทนนิส 
จ านวน 1 ตัว

60,000            60,000            ส านักการช่าง

129 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดต้ัง
เครน ขนาดไม่ต่ ากว่า 5 ตัน 
จ านวน  1 คัน

3,400,000        3,400,000        3,400,000        3,400,000        ส านักการช่าง

130 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถกวาดถนนแบบลากจูง 
(Rotary Broom) ชนิด 3 ล้อ 
จ านวน  1  คัน

350,000          350,000          350,000          350,000          ส านักการช่าง

131 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 10 
ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซลมีก าลังไม่
น้อยกว่า 240 แรงม้า จ านวน 4 
คัน

14,400,000      14,400,000      14,400,000      14,400,000      ส านักการช่าง

132 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย 
จ านวน 1 คัน

950,000          950,000          950,000          950,000          ส านักการช่าง

แบบ ผ.08 - 21



แบบ ผ.08 - 22

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

133 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุก 6 ล้อ ติดต้ังเครน 
ขนาด 3 ตัน

3,200,000        3,200,000        3,200,000        3,200,000        ส านักการช่าง

134 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ที่จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6
 ล้อ จ านวน 1 คัน

1,075,000        1,075,000        1,075,000        1,075,000        ส านักการช่าง

135 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปัน้เม็ดปุย๋อินทรีชีวภาพ 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 1 เคร่ือง

734,000          734,000          734,000          734,000          ส านักการช่าง

136 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองตักขยะอัตโนมัติชนิด
ละเอียด พร้อมติดต้ังใช้งาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

3,500,000        3,500,000        3,500,000        3,500,000        ส านักการช่าง

137 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองตักขยะอัตโนมัติชนิดหยาบ
พร้อมติดต้ังใช้งาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

3,500,000        3,500,000        3,500,000        3,500,000        ส านักการช่าง

138 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งชนิด
ล่อน้ าในตัว จ านวน 50 เคร่ือง

90,000,000      90,000,000      90,000,000      90,000,000      ส านักการช่าง

139 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน้ า ขนาด 75 กิโลวัตตต์
จ านวน 2 เคร่ือง

3,500,000        3,500,000        3,500,000        3,500,000        ส านักการช่าง

แบบ ผ.08 - 22



แบบ ผ.08 - 23

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

140 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองผสมยางแอสฟัลท์ ขนาด 
12 ตันต่อชัว่โมง พร้อมสายพาน
ล าเลียง จ านวน 1 เคร่ือง

4,000,000        4,000,000        4,000,000        4,000,000        ส านักการช่าง

141 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถเกล่ียดิน ขนาด 150 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

7,500,000        7,500,000        7,500,000        7,500,000        ส านักการช่าง

142 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองดูดตะกอนดินเลน 
มอเตอร์ปัม้น้ า จ านวน 1 เคร่ือง

400,000          400,000          400,000          400,000          ส านักการช่าง

143 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 
11 กิโลวัตต์ จ านวน 2 เคร่ือง

560,000          560,000          560,000          560,000          ส านักการช่าง

144 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รูดโบเวอร์ ขนาดท่อ 12 x 12 นิ้ว
จ านวน 3 เคร่ือง

2,850,000        2,850,000        2,850,000        2,850,000        ส านักการช่าง

145 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รูดโบเวอร์ ขนาดท่อ 8 x 8 นิ้ว
จ านวน 2 เคร่ือง

1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        ส านักการช่าง

146 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โคมไฟถนน LED และแผงโซล่า
เซลล์ จ านวน  10  ชุด

450,000          450,000          450,000          450,000          ส านักการช่าง

147 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

หลอดประหยัดไฟ แอล อี ดี 
จ านวน 2,000 หลอด

1,100,000        1,100,000        1,100,000        1,100,000        ส านักการช่าง

แบบ ผ.08 - 23



แบบ ผ.08 - 24

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

148 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองกล่ันหาปริมาณไนโตรเจน
และโปรตีนในน้ าเสีย TN 
ประกอบด้วย
1. เคร่ืองกล่ันNitrogen จ านวน 
1 เคร่ือง
2. เคร่ืองย่อยสาร   จ านวน  1  
เคร่ือง   
3. เคร่ืองท าความเย็น จ านวน  1
  เคร่ือง
4. เคร่ืองดักจับไอกรด จ านวน  1
  เคร่ือง

1,150,000        1,150,000        1,150,000        1,150,000        ส านักการช่าง

149 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปัม้ลม จ านวน 1 เคร่ือง 50,000            50,000            ส านักการช่าง

150 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี จ านวน 1 
เคร่ือง

6,000             ส านักการช่าง

151 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ชุดเชือ่มแก๊ส พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด

14,000            ส านักการช่าง

152 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รอกไฟฟ้า จ านวน 1 ตัว 19,000            ส านักการช่าง

แบบ ผ.08 - 24



แบบ ผ.08 - 25

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

153 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
ที่จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รอกโซ่ แบบมือสาว 
จ านวน 1 ตัว

8,000             ส านักการช่าง

154 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ปากกาจับเหล็ก จ านวน 1 ตัว 10,000            ส านักการช่าง

155 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

แท่นปืนฉีดน้ า พร้อมหัวฉีด 
จ านวน 1 ชุด

23,000            ส านักการช่าง

156 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

แท่นตัดไฟเบอร์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

23,000            ส านักการช่าง

157 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ ส าหรับงาน
ประมวลผลจ านวน 1 เคร่ือง

21,000            21,000            21,000            21,000            ส านักการช่าง

158 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 3 เคร่ือง

48,000            48,000            48,000            48,000            ส านักการช่าง

159 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET
 Printer) จ านวน 4 เคร่ือง

25,800            25,800            25,800            25,800            ส านักการช่าง

160 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน  3  
เคร่ือง

9,600             9,600             9,600             9,600             ส านักการช่าง

แบบ ผ.08 - 25



แบบ ผ.08 - 26

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

161 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ส านักการช่าง

เพือ่บ ารุงรักษาโครง สร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่ของ
ส านักการช่าง

ครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่เช่น 
ยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล 
ของส านักการช่าง

7,000,000        7,000,000        7,000,000        7,000,000        ส านักการช่าง

162 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
36,000 บีทียู จ านวน 6 เคร่ือง

282,000          282,000          กลุ่มงานป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

163 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เอกสาร ชนิดตู้บานเล่ือนกระจก
 จ านวน 4 ตู้

18,000            18,000            18,000            18,000            กลุ่มงานป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

164 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เอกสาร ชนิดตู้ 2 บานเปิด มือ
จับฝัง  จ านวน 1 ตู้

5,000             5,000             5,000             5,000             กลุ่มงานป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

165 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะพับเหล็ก จ านวน 1 ตัว 3,700             3,700             3,700             3,700             กลุ่มงานป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

166 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน  จ านวน 1 เคร่ือง

16,000            16,000            16,000            16,000            กลุ่มงานป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

167 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 
เคร่ือง

2,800             2,800             2,800             2,800             กลุ่มงานป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

แบบ ผ.08 - 26



แบบ ผ.08 - 27

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

168 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง

4,300             4,300             4,300             4,300             กลุ่มงานป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

169 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ชุดเคร่ืองเสียงติดรถยนต์ จ านวน
 1 ชุด

30,000            30,000            30,000            30,000            กลุ่มงานป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

170 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะปูนหน้าหินอ่อนพร้อมเก้าอี ้4
 ตัว  จ านวน 2 ชุด

17,000            17,000            17,000            17,000            กลุ่มงานป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

171 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000            16,000            16,000            16,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข1

172 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 
เคร่ือง

2,800             2,800             2,800             2,800             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข1

173 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

4,300             4,300             4,300             4,300             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข1

174 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โคมไฟผ่าตัดเล็ก จ านวน 1 เคร่ือง 20,000            20,000            20,000            20,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข4

แบบ ผ.08 - 27



แบบ ผ.08 - 28

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

175 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองวัดความดันโลหิตต้ังพืน้
แบบเข็ม จ านวน 1 เคร่ือง

5,000             5,000             5,000             5,000             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข4

176 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000            16,000            16,000            16,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข4

177 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 
เคร่ือง

2,800             2,800             2,800             2,800             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข4

178 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง

4,300             4,300             4,300             4,300             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข4

179 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีป้ระชุม จ านวน 10 ตัว 6,000             6,000             6,000             6,000             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข4

180 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะอเนกประสงค์ จ านวน 5 ตัว 12,000            12,000            12,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข4

181 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานเจ้าหน้าที่  จ านวน 1 
ตัว

4,100             4,100             4,100             4,100             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

182 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีบุ้นวมมีล้อเล่ือน     จ านวน
 18 ตัว

30,600            30,600            30,600            30,600            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

แบบ ผ.08 - 28



แบบ ผ.08 - 29

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

183 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอีส้ านักงาน 
จ านวน 2 ชุด

11,600            11,600            11,600            11,600            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

184 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

บอร์ดส่ือสารให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 บอร์ด

4,600             4,600             4,600             4,600             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

185 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีบุ้นวมขาเหล็ก       จ านวน
 200 ตัว

98,000            98,000            98,000            98,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

186 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะพับเหล็ก จ านวน 6 ตัว 22,200            22,200            22,200            22,200            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

187 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โพเดียม (สแตน)
จ านวน 1 ตัว

6,000             6,000             6,000             6,000             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

188 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กระดานไวท์บอร์ด   พร้อมขามี
ล้อเล่ือน  จ านวน 1 ชุด

5,250             5,250             5,250             5,250             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

189 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลางจ านวน
 1 ชุด

13,000            13,000            13,000            13,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

190 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กเก็บเคร่ืองเสียง    จ านวน
 1 ตู้

12,500            12,500            12,500            12,500            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

แบบ ผ.08 - 29



แบบ ผ.08 - 30

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

191 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

พัดลมแบบแขวนติดผนังพร้อม
ติดต้ัง  ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว
จ านวน 7 เคร่ือง

14,000            14,000            14,000            14,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

192 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

พัดลมเพดานพร้อมติดต้ัง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 56 นิ้วจ านวน 6 ตัว

15,000            15,000            15,000            15,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

193 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

พัดลมต้ังพืน้ขนาดไม่น้อยกว่า 22
 นิ้ว จ านวน 2 ตัว

4,380             4,380             4,380             4,380             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

194 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
48,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง
จ านวน 3 ตัว

167,700          167,700          167,700          167,700          ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

195 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
15,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 ตัว

25,900            25,900            25,900            25,900            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

แบบ ผ.08 - 30



แบบ ผ.08 - 31

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

196 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ระบบควบคุมเคร่ืองเสียง ในห้อง
ประชุม และนอกห้องฯ จ านวน 1
 ชุด ประกอบด้วย เคร่ืองขยาย
เสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 240 วัตต์
 ล าโพงติดเพดาน/ติดผนัง 26 ตัว
 ไมล์พร้อมสาย 2 ตัว  ไมค์ลอย 2
 ตัว ขาต้ังไมล์(ต้ังพืน้) 2 ตัว  ขา
ต้ังไมค์(ต้ังโต๊ะ) 2 ตัว เคร่ืองหร่ี
ปรับเสียง จ านวน 2 set  กล่อง
รับภาพและเสียง จ านวน 1 ชุด 
กล่องรับไมค์โครโฟน จ านวน 2 
ชุดพร้อมอุปกรณ์การติดต้ัง

163,000          163,000          163,000          163,000          ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

197 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว จ านวน
 1 เคร่ือง

23,000            23,000            23,000            23,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

198 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA พร้อมจอ จ านวน 1 
ชุด

56,000            56,000            56,000            56,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

199 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16
ล้านพิกเซล  จ านวน 1 เคร่ือง

9,000             9,000             9,000             9,000             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

แบบ ผ.08 - 31



แบบ ผ.08 - 32

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

200 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

21,000            21,000            21,000            21,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

201 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง

4,300             4,300             4,300             4,300             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

202 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 13 
คิวบิกฟุต จ านวน 1 เคร่ือง

19,000            19,000            19,000            19,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

203 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

คูลเลอร์น้ าร้อน            ขนาด
ความจุ ไม่น้อยกว่า 20 ลิตร 
จ านวน 1 ใบ

4,090             4,090             4,090             4,090             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

204 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

คูลเลอร์น้ าเย็น ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  50 ลิตร จ านวน 1 ใบ

5,800             5,800             5,800             5,800             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

205 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เตาแก๊ส 2 หัว  จ านวน 1 เตา 2,400             2,400             2,400             2,400             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

แบบ ผ.08 - 32



แบบ ผ.08 - 33

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

206 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ผ้าม่านปรับแสงพร้อมติดต้ัง 
ประกอบด้วย 
-ผ้าม่านขนาด 2.9 x 1.5 เมตร 
จ านวน 9 ช่อง     
-ผ้าม่านขนาด 1.6 x 1.5 เมตร 
จ านวน 2 ช่อง        
-ผ้าม่านขนาด 2 x 5 เมตร 
จ านวน 1 ช่อง

49,400            49,400            49,400            49,400            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

207 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊
ส าหรับส านักงาน จ านวน 2 
เคร่ือง

32,000            32,000            32,000            32,000            กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

208 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000            16,000            16,000            16,000            กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

209 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

4,300             4,300             4,300             4,300             กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

210 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพหนะและ
ขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน

1,288,000        1,288,000        1,288,000        1,288,000        กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.08 - 33



แบบ ผ.08 - 34

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

211 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เต็นท์ผ้าใบ 6 ขา  ขนาด 5 x 10 
x 2.5 เมตร   จ านวน 4 เต็นท์

120,000          งานบริการรักษา
ความสะอาด

212 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีพ้ลาสติก  จ านวน 300 ตัว 90,000            งานบริการรักษา
ความสะอาด

213 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพนักงาน จ านวน 2 ตัว 13,000            งานบริการรักษา
ความสะอาด

214 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า 
120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 
จ านวน 2 คัน

102,000          งานบริการรักษา
ความสะอาด

215 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
2,300 ซีซี แบบดับเบิล้แคบ 
เกียร์อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน

895,000          งานบริการรักษา
ความสะอาด

216 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
แบบเปิดข้างเทท้าย จ านวน 1 คัน

950,000          950,000          950,000          งานบริการรักษา
ความสะอาด

แบบ ผ.08 - 34



แบบ ผ.08 - 35

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

217 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด
 6 ล้อ ขนาดความจุของตู้ไม่น้อย
กว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ปีละ 1 คัน

2,000,000        2,000,000        งานบริการรักษา
ความสะอาด

218 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
 แบบอัดท้ายขนาดความจุของตู้
ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ปี
ละ 1 คัน

2,400,000        2,400,000        2,400,000        งานบริการรักษา
ความสะอาด

219 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถยกถังคอนเทนเนอร์ จ านวน 1
 คัน

3,900,000        3,900,000        3,900,000        งานบริการรักษา
ความสะอาด

220 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองอัดปุย๋เม็ดชีวภาพรุ่นพิเศษ
ติดกับเคร่ืองผสม   จ านวน 1 
เคร่ือง

300,000          งานบริการรักษา
ความสะอาด

221 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง

32,000            32,000            32,000            งานบริการรักษา
ความสะอาด

222 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 
เคร่ือง

5,600             5,600             5,600             งานบริการรักษา
ความสะอาด

223 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ multifunction 
แบบฉีดหมึก (inkjet)  จ านวน 1 
เคร่ือง

7,700             งานบริการรักษา
ความสะอาด

แบบ ผ.08 - 35



แบบ ผ.08 - 36

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

224 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จ านวน 2 เคร่ือง

8,600             8,600             8,600             งานบริการรักษา
ความสะอาด

225 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองช๊อตสุกรสลบด้วยไฟฟ้า 
จ านวน 1 เคร่ือง

62,000            งานสัตวแพทย์

226 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
24,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 เคร่ือง

33,000            33,000            33,000            33,000            กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

227 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 ตอน 
จ านวน 6 ตู้

41,400            41,400            41,400            41,400            กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

228 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีบุ้นวมขาเหล็ก จ านวน 30 
ตัว

14,700            14,700            14,700            14,700            กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

229 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กระดานไวท์บอร์ดพร้อมขามี
ล้อเล่ือน  จ านวน 1 บอร์ด

4,250             4,250             4,250             4,250             กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

230 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

บอร์ดส่ือสารประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 บอร์ด

4,600             4,600             4,600             4,600             กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

แบบ ผ.08 - 36



แบบ ผ.08 - 37

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

231 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอีส้ านักงาน 
จ านวน 3 ชุด

17,400            17,400            17,400            17,400            กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

232 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ 
ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 
เคร่ือง

21,000            21,000            21,000            21,000            กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

233 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000            16,000            16,000            16,000            กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

234 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้ล าโพงพร้อมเคร่ืองขยายเสียง 
จ านวน 1 ชุด

8,000             8,000             8,000             8,000             กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

235 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

พัดลมต้ังพืน้ ขนาดไม่น้อยกว่า 
22 นิ้ว จ านวน 2 ตัว

4,380             4,380             4,380             4,380             กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

236 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง

4,300             4,300             4,300             4,300             ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมงาน
ธุรการ

237 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด
 LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง

7,900             7,900             7,900             7,900             ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมงาน
ธุรการ

แบบ ผ.08 - 37



แบบ ผ.08 - 38

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

238 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เพือ่บ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญข่อง
ส านักการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่เช่น 
ยานพหนะ และเคร่ืองจักรกล 
ของส านักการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

3,000,000        3,000,000        3,000,000        3,000,000        ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

239 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับใช้เป็นตู้เก็บเอกสาร
และพัสดุของส านักการศึกษา
 เนื่องจากตู้เก็บมีไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน และเพือ่ความ
เป็นระเบียบ ปลอดภัยของ
ทรัพย์สินทางราชการ

ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 4 ตู้ 22,000            ส านักการศึกษา

240 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 2 ล้ินชัก  จ านวน  1 ตู้ 3,500             ส านักการศึกษา

241 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 1 เมตร 
พร้อมเก้าอี ้จ านวน 1 ชุด

3,200             ส านักการศึกษา

242 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมต้ังพืน้ปรับระดับได้ ขนาด
ใบพัดไม่ต่ ากว่า 18 นิ้ว จ านวน 2
 ตัว

4,000             ส านักการศึกษา

243 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก ชนิด 2 ตอน ชัน้บน
กระจกบานเล่ือน ชัน้ล่างบาน
เล่ือนทึบ จ านวน 3 ชุด

21,000            ส านักการศึกษา

แบบ ผ.08 - 38



แบบ ผ.08 - 39

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

244 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้จ านวน 8
 ชุด

52,000            ส านักการศึกษา

245 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว 12,000            ส านักการศึกษา

246 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีผู้้บริหารมีพนักพิง จ านวน 1
 ตัว

4,600             ส านักการศึกษา

247 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีส้ านักงานมีพนักพิง จ านวน
 2 ตัว/ปี

7,000             7,000             ส านักการศึกษา

248 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

พัดลมโคจร ขนาดใบพัดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว จ านวน 6 ตัว/ปี

12,000            12,000            12,000            12,000            ท.1

249 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

พัดลมติดเพดาน ขนาดใบพัดไม่
น้อยกว่า 48 นิ้ว จ านวน 6 ตัว/ปี

10,800            10,800            10,800            10,800            ท.1

250 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด
ความจุ 1,500 ลิตร จ านวน 2 ใบ

15,000            ท.1

251 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ด า) ความเร็ว 10 แผ่นต่อ
นาที จ านวน 1 เคร่ือง

50,000            ท.1

แบบ ผ.08 - 39



แบบ ผ.08 - 40

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

252 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชัน้
ประถมศึกษา จ านวน 30 ชุด/ปี

135,000          135,000          135,000          ท.1

253 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่สร้างบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
 ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 1 เคร่ือง/ปี

28,000            28,000            28,000            28,000            ท.2

254 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ด า) ความเร็ว 10 แผ่นต่อ
นาที จ านวน 1 เคร่ือง

50,000            ท.2

255 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 15 ตู้ 33,000            16,500            16,500            16,500            ท.2

256 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีรั้บรอง จ านวน 100 ตัว 70,000            ท.2

257 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

 โต๊ะเอนกประสงค์ขาเหล็ก พับได้
 (หน้าเหล็ก) ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 75 x ยาว 120 x สูง 45 
ซม.  จ านวน 10 ตัว/ปี

23,800            23,800            ท.2

258 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล
ความละเอียด  300x400   จุด
ต่อตารางนิ้ว  จ านวน  1  เคร่ือง

130,000          ท.3

แบบ ผ.08 - 40



แบบ ผ.08 - 41

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

259 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

พัดลมไอน้ า  ขนาดใบพัดขนาด
ไม่น้อยกว่า  22  นิ้ว  จ านวน   2
  ตัว/ปี

50,000            50,000            50,000            ท.3

260 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 300x400 จุดต่อ 
ตารางนิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

130,000          ท.4

261 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่สร้างบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
 ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
 ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 2 
เคร่ือง/ปี

64,800            64,800            ท.4

262 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ชุดรับแขก ประกอบด้วยโต๊ะ
กลาง 1 ตัว เก้าอี ้6 ตัว จ านวน 1
 ชุด/ปี

17,000            17,000            ท.4

263 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก ชนิด 2 ตอน ชัน้บน
กระจกบานเล่ือน ชัน้ล่างบาน
เล่ือนทึบ จ านวน 10 ชุด

70,000            ท.4

264 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้จ านวน 8
 ชุด

52,000            ท.4

265 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีตู้ส าหรับเก็บ
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่
เป็นระเบียบ เรียบร้อย

ตู้เหล็ก ชนิด 2 ตอนชัน้บน
กระจกบานเล่ือน ชัน้ล่างบาน
เล่ือนทึบ  จ านวน 5 ชุด/ปี

35,000            35,000            35,000            35,000            ท.5

แบบ ผ.08 - 41



แบบ ผ.08 - 42

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

266 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพิม่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ด า) ความเร็ว 20 แผ่นต่อ
นาที จ านวน 1 เคร่ือง

100,000          ท.5

267 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะและเก้าอีรั้บประทาน
อาหารส าหรับเด็กอนุบาล

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชัน้
อนุบาล จ านวน 20 ชุด/ปี

56,000            56,000            ท.5

268 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในกิจการงานต่างๆ
ของโรงเรียน

พัดลมน้ า  ขนาดความจุน้ า ไม่ต่ า
กว่า 20 ลิตร จ านวน 4 ตัว/ปี

40,000            40,000            ท.5

269 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ติดต้ังบรรเทาความ
ร้อนภายในห้องเรียนส าหรับ
นักเรียน

พัดลมโคจร ขนาดใบพัดไม่น้อย
กว่า 16 นิ้ว จ านวน 20 ตัว/ปี

18,000            18,000            ท.5

270 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในกิจการงานต่างๆ
ของโรงเรียน

โต๊ะเอนกประสงค์ขาเหล็ก พับได้ 
(หน้าโฟเมก้า) ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 75 x ยาว 180 x สูง 73 
ซม.  จ านวน 20 ตัว

43,000            ท.5

271 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชัน้
ประถมศึกษา จ านวน 30 ชุด/ปี

135,000          135,000          135,000          135,000          ท.6

272 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชัน้
มัธยมศึกษา จ านวน 40 ชุด/ปี

188,000          188,000          188,000          188,000          ท.6

273 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้จ านวน 5
 ชุด/ปี

32,500            32,500            32,500            ท.6

แบบ ผ.08 - 42



แบบ ผ.08 - 43

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

274 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในกิจการงานต่างๆ
ของโรงเรียน

 โต๊ะเอนกประสงค์ขาเหล็ก พับได้
 (หน้าเหล็ก) ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 75 x ยาว 180 x สูง 73 
ซม.  จ านวน 40 ตัว/ปี

120,000          120,000          120,000          120,000          ท.7

275 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้จ านวน 
10 ชุด/ปี

65,000            65,000            65,000            65,000            ท.7

276 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในกิจการงานต่างๆ
ของโรงเรียน

ตู้เหล็ก 2 บาน   จ านวน 15 ตู้/ปี 82,500            82,500            82,500            82,500            ท.7

277 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในกิจการงานต่างๆ
ของโรงเรียน

ตู้เหล็กทรงสูงบานเล่ือน  จ านวน
 15 ตู้/ปี

75,000            75,000            75,000            75,000            ท.7

278 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชัน้
ประถมศึกษา จ านวน 30 ชุด/ปี

135,000          135,000          135,000          ท.7

279 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชัน้
มัธยมศึกษา จ านวน 40 ชุด/ปี

188,000          188,000          188,000          ท.7

280 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

พัดลมติดผนัง  ขนาดใบพัดไม่
น้อยกว่า 22 นิ้ว จ านวน 16 ตัว/ปี

40,000            40,000            40,000            ท.7

281 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

พัดลมติดผนัง  ขนาดใบพัดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 15 ตัว/ปี

22,500            22,500            22,500            ท.7

แบบ ผ.08 - 43



แบบ ผ.08 - 44

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

282 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

พัดลมโคจร ขนาดใบพัดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว จ านวน 15 ตัว/ปี

30,000            30,000            30,000            ท.7

283 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่สร้างบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
 ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
 ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 2 
เคร่ือง/ปี

64,800            64,800            64,800            ท.7

284 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
ความจุ 1,500 ลิตร จ านวน 4 
ใบ/ปี

30,000            30,000            30,000            ท.7

285 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือน
กระจก จ านวน 4 ตู้

16,800            ท.8

286 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

 โต๊ะเอนกประสงค์ขาเหล็ก พับได้
 (หน้าโฟเมก้า) ขนาดไม่น้อยกว่า
 กว้าง 75 x ยาว 180 x สูง 73 
ซม.  จ านวน 20 ตัว/ ปี

43,000            43,000            43,000            ท.8

287 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชัน้
ประถมศึกษา จ านวน 20 ชุด/ปี

90,000            90,000            90,000            ท.8

288 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่สร้างบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
 ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
 ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 
เคร่ือง/ปี

32,400            ศพด.ท.1

แบบ ผ.08 - 44



แบบ ผ.08 - 45

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

289 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก ชนิด 2 ตอน ชัน้บน
กระจกบานเล่ือน ชัน้ล่างบาน
เล่ือนทึบ   จ านวน 1 ชุด

7,000             ศพด.ท.1

290 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้จ านวน 1
 ชุด

6,500             ศพด.ท.1

291 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและช่วยส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก

ผ้าม่านกันรังสียูวีพร้อมอุปกรณ์ 
รวมติดต้ัง  ขนาด  1.60 ม. x 
1.70 ม. จ านวน 8 ช่อง , ขนาด 
2.60 ม. x  1.70 ม. จ านวน 4 
ช่อง

68,000            ศพด.ร.ร.ท.2

292 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

มุง้ลวดพร้อมอุปกรณ์รวมติดต้ัง  
ขนาด  110 ซม. x 80 ซม. 
จ านวน 12 ช่อง

9,000             ศพด.ร.ร.ท.2

293 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

พัดลมติดผนัง  ขนาดไม่น้อยกว่า
 18 นิ้ว จ านวน 6 ตัว

9,000             ศพด.ร.ร.ท.2

294 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เก็บที่นอน 15 ช่อง  จ านวน 2 ตู้ 11,000            ศพด.ร.ร.ท.2

295 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท ากิจกรรมพร้อมเก้าอี ้6 ที่
นั่ง จ านวน 3 ชุด

35,700            ศพด.ร.ร.ท.2

แบบ ผ.08 - 45



แบบ ผ.08 - 46

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

296 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่สร้างบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 
จ านวน 1 เคร่ือง

28,600            ศพด.ร.ร.ท.3

297 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่สร้างบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 
จ านวน 2 เคร่ือง

57,200            ศพด.ร.ร.ท.4

298 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะพร้อมเก้าอี ้4ที่นั่ง ระดับ
อนุบาล  จ านวน 5 ชุด/ปี

22,500            22,500            22,500            ศพด.ร.ร.ท.4

299 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 2 ตู้ 11,000            ศพด.ร.ร.ท.5

300 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะเอนกประสงค์ขาเหล็ก พับได้ 
(หน้าโฟเมก้า)ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 75 x ยาว 120 x สูง 45 
ซม.  จ านวน 4 ตัว

8,400             ศพด.ร.ร.ท.5

301 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

พัดลมติดผนัง  ขนาดใบพัดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 2 ตัว/ปี

3,000             3,000             3,000             ศพด.ร.ร.ท.5

302 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท ากิจกรรมพร้อมเก้าอี ้6 ที่
นั่ง จ านวน 3 ชุด

35,700            ศพด.ร.ร.ท.5

303 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 2 ตู้ 11,000            ศพด.ร.ร.ท.6

แบบ ผ.08 - 46



แบบ ผ.08 - 47

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

304 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 2 ตู้ 14,000            ศพด.ร.ร.ท.6

305 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 2 ตู้ 11,000            11,000            ศพด.ร.ร.ท.6

306 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เก็บที่นอน 15 ช่อง  จ านวน 2 ตู้ 11,000            ศพด.ร.ร.ท.6

307 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง

16,000            ศพด.ร.ร.ท.6

308 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 
เคร่ือง

7,700             ศพด.ร.ร.ท.7

309 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 2 ตู้ 11,000            11,000            ศพด.ร.ร.ท.7

310 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 1 
ตู้/ปี

7,000             7,000             ศพด.ร.ร.ท.7

แบบ ผ.08 - 47



แบบ ผ.08 - 48

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

311 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่สร้างบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
 ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
 ขนาด 18,000 บีทียู  จ านวน 2 
เคร่ือง

57,200            ศพด.ร.ร.ท.7

312 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 2 ตู้ 11,000            ศพด.ร.ร.ท.8

313 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 2 ตู้ 14,000            ศพด.ร.ร.ท.8

314 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
 ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
 ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 
เคร่ือง/ปี

32,400            ศพด.ร.ร.ท.8

315 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

พัดลมติดผนัง  ขนาดใบพัดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 6 ตัว

9,000             ศพด.ร.ร.ท.8

316 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะเอนกประสงค์ขาเหล็ก พับได้ 
(หน้าโฟเมก้า)ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 75 x ยาว 120 x สูง 45 
ซม.  จ านวน 5 ตัว

10,500            ศพด.ชุมชนชอน
ตะวัน

317 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 2 ตู้ 15,800            ศพด.ชุมชนพระ
บางมงคล

แบบ ผ.08 - 48



แบบ ผ.08 - 49

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

318 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่สร้างบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
 ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 2 เคร่ือง

56,000            ศพด.ทน.นว.

319 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ชัน้วางหนังสือท าจากไม้ปาร์ติ
เกิลบอร์ด กว้าง 90 x ยาว 90 x 
สูง 30 ซม. จ านวน 4 ตัว

6,900             ศพด.ทน.นว.

320 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะเอนกประสงค์ขาเหล็ก พับได้ 
(หน้าโฟเมก้า) ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 75 x ยาว 180 x สูง 73 
ซม.  จ านวน 4 ตัว

8,600             ศพด.ทน.นว.

321 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะพร้อมเก้าอีน้ักเรียน  ระดับ
ประถมศึกษา  จ านวน 100 ชุด/ปี

130,000          130,000          130,000          130,000          ท.3

322 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะพร้อมเก้าอีน้ักเรียน  ระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 100 ชุด/ปี

140,000          140,000          140,000          140,000          ท.3

323 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะพร้อมเก้าอีน้ักเรียน  ระดับ
มัธยมศึกษา  จ านวน 100 ชุด/ปี

140,000          140,000          ท.4

324 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีโต๊ะเก้าอีเ้พียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน

โต๊ะพร้อมเก้าอีน้ักเรียน  ระดับ
มัธยมศึกษา  (พลาสติก) จ านวน 
100 ชุด/ปี

168,000          168,000          ท.5

แบบ ผ.08 - 49



แบบ ผ.08 - 50

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

325 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีโต๊ะเก้าอีเ้พียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน

โต๊ะพร้อมเก้าอีน้ักเรียน  ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 100 ชุด/ปี

130,000          130,000          130,000          ท.6

326 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะพร้อมเก้าอีน้ักเรียน  ระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 100 ชุด/ปี

140,000          140,000          140,000          ท.6

327 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะพร้อมเก้าอีน้ักเรียน  ระดับ
ประถมศึกษา  จ านวน 150 ชุด/ปี

195,000          195,000          ท.7

328 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะพร้อมเก้าอี ้4ที่นั่ง ระดับ
อนุบาล  จ านวน 20 ชุด/ปี

90,000            90,000            90,000            ท.7

329 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

บ้านสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์
 จ านวน 1 หลัง

15,000            ศพด.ท.2

330 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ชัน้วางรองเท้าหนอนยิม้ จ านวน 
1 อัน

10,900            ศพด.ท.2

331 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้ระบบการไหลเวียน
ของน้ าประปาภายในอาคาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เคร่ืองปัม้น้ าอัตโนมัติ  ขนาด
ก าลังไม่ต่ าว่า 750 วัตต์ 220V. 
1"X1"  จ านวน 1 เคร่ือง/ปี

11,000            11,000            ท.5

332 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปัม้น้ าอัตโนมัติ ขนาดรุ่น
แรงดันคงที่ 200 วัตต์  จ านวน 1
 เคร่ือง/ปี

13,600            13,600            ท.6

แบบ ผ.08 - 50



แบบ ผ.08 - 51

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

333 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ใช้การปรับปรุงภูมิทัศน์
ของโรงเรียน

เคร่ืองปัม้น้ าอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ า
กว่า 305 วัตต์ จ านวน 4 
เคร่ือง/ปี

26,800            26,800            26,800            ท.7

334 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

เคร่ืองปัม้น้ าอัตโนมัติ ขนาดก าลัง
ไม่ต่ ากว่า 305 วัตต์ จ านวน 1 
เคร่ือง/ปี

6,700             ศพด.วัดพรหมฯ

335 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กล้องโทรทัศนว์งจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ และค่าติดต้ังกล้องอิน
ฟาเรด (มีกล้อง 16 ตัว) จ านวน 
1  ชุด/ปี

90,000            90,000            ท.3

336 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้แอมเบส  จ านวน  1  เคร่ือง 8,000             ท.3

337 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้แอมป์กีต้าร์ จ านวน 1 เคร่ือง 8,000             ท.3

338 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้แอมป์คีบอร์ด   จ านวน 1 เคร่ือง 8,000             ท.3

339 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ และค่าติดต้ังกล้องอิน
ฟาเรด  (มีกล้อง 8 ตัว) จ านวน 1
 ชุด

70,000            ท.5

แบบ ผ.08 - 51



แบบ ผ.08 - 52

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

340 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองเสียงเคล่ือนที่
เอนกประสงค์ 15" MK-15BAT 
จ านวน 2 ชุด/ปี

12,600            12,600            12,600            ท.6

341 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

 ไมค์ลอย จ านวน 2 ชุด/ปี 8,400             8,400             8,400             ท.6

342 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้ RACK ส าหรับใส่เคร่ืองเสียง 
SC-MC 16  จ านวน 2 ชุด

13,400            13,400            13,400            ท.6

343 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

36,000            ท.1

344 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  
ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล  
จ านวน  1  ตัว

14,000            ท.3

345 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โทรทัศน์  แอล  อี  ดี  (LED  TV)
  ระดับความละเอียด จอภาพ 
1366x 768    พิกเซล ขนาด  32
  นิ้ว  จ านวน  1  เคร่ือง

8,000             ท.3

346 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล ขนาด  40 
นิ้ว จ านวน 6 เคร่ือง/ปี

90,000            90,000            ท.4

แบบ ผ.08 - 52



แบบ ผ.08 - 53

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

347 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

36,000            ท.4

348 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองเล่น DVD/BLUE RAY 
จ านวน 7 เคร่ือง

21,000            ท.4

349 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กล้องถ่ายภาพภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้าน
พิกเซลพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 
ตัว

9,000             ท.5

350 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  
ระดับความละเอียดจอภาพ 
1366x 768  พิกเซล ขนาด  32 
 นิ้ว  จ านวน 3 เคร่ือง/ปี

24,000            24,000            ท.5

351 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน

เคร่ืองมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA  3,500 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เคร่ือง/ปี

36,000            36,000            ท.5

352 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens จ านวน 2 เคร่ือง/ปี

72,000            72,000            72,000            ท.6

แบบ ผ.08 - 53



แบบ ผ.08 - 54

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

353 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล ขนาด  32 
นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

13,000            ศพด.ร.ร.ท.1

354 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล ขนาด  40 
นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

15,000            ศพด.ร.ร.ท.4

355 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองเล่น DVD/Blue Ray  
จ านวน 1 เคร่ือง

3,000             ศพด.ร.ร.ท.4

356 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล ขนาด  55 
นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

30,000            ศพด.วัดพรหม
จริยาวาส

357 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล ขนาด  40 
นิ้ว จ านวน 3 เคร่ือง

45,000            ศพด.ทน.นว.

358 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จ านวน
 1 ตู้

15,000            ส านักการศึกษา

359 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ผ้าม่านเวทีพร้อมอุปกรณ์รวมค่า
ติดต้ัง

100,000          ท.2

แบบ ผ.08 - 54



แบบ ผ.08 - 55

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

360 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จ านวน
 1 ตู้

15,000            ท.4

361 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ใช้ในการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของโรงเรียน

เคร่ืองตัดหญา้ แบบข้อแข็ง  
จ านวน 1 เคร่ือง/ปี

9,500             9,500             ท.5

362 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

หม้อหุงข้าวแก๊ส ขนาด 10 ลิตร 
จ านวน 3 ใบ

16,500            ท.6

363 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เตาแก๊ส ครบชุด ประกอบด้วย 
สายแก๊ส ขาแก๊ส วาล์ว จ านวน 3
 ชุด

3,900             ท.6

364 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองท าน้ าเย็น แบบต่อท่อ 
ขนาด 2 ก๊อก จ านวน 2 เคร่ือง

30,000            ท.6

365 การศึกษา ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว เพือ่ให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร
 จ านวน 1 ใบ/ปี

5,500             5,500             5,500             ท.8

366 การศึกษา ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว เพือ่ให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 2100 วัตต์  
จ านวน 1 เคร่ือง/ปี

8,000             8,000             8,000             ท.8

367 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน
 1 ตู้

9,400             ศพด.ร.ร.ท.1

แบบ ผ.08 - 55



แบบ ผ.08 - 56

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

368 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

มุง้ลวดพร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 
ขนาดกว้าง 75 สูง 100 ซม. และ
กว้าง 80 สูง 100 ซม. จ านวน 4
 ช่อง

36,000            ศพด.ร.ร.ท.4

369 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จ านวน
 1 เคร่ือง

15,000            ศพด.ร.ร.ท.4

370 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด
 15 กิโลกรัม จ านวน 1 เคร่ือง

18,000            ศพด.ร.ร.ท.4

371 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์รวมติดต้ัง 
ขนาด 1.70x2.50 ม.  1 ช่อง  
ขนาด 0.90X2.50 ม.  3 ช่อง 
ขนาด 2.50X1.65 ม.    4 ช่อง 
ขนาด 1.50 x 1.65 ม.  10 ช่อง 
รวมทั้งหมด 18 ช่อง

56,000            ศพด.ร.ร.ท.5

372 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองกรองน้ า ระบบ 5 ขัน้ตอน
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

5,600             ศพด.ร.ร.ท.5

373 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด
 15 กิโลกรัม จ านวน 1 เคร่ือง

18,000            ศพด.ร.ร.ท.5

374 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ 
ขนาด 2 ก๊อก จ านวน 1 เคร่ือง

15,000            ศพด ท.7

แบบ ผ.08 - 56



แบบ ผ.08 - 57

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

375 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เย็น ขนาด 7คิวบิกฟุต จ านวน 
1 ตู้

9,400             ศพด ท.7

376 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ 
ขนาด 2 ก๊อก จ านวน 1 เคร่ือง

15,000            ศพด ท.8

377 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดาขนาด 
15 ก.ก. จ านวน 1 เคร่ือง

18,000            ศพด.ชุมชนพระ
บางมงคล

378 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ผ้าม่านจีบยูวีพร้อมอุปกรณ์รวม
ติดต้ัง ขนาด 5.70 x1.17ม. 
จ านวน 1 ช่อง ขนาด 3.67 
x1.17 ม. จ านวน 1 ช่อง ขนาด 
3.70 x1.17 ม. จ านวน 1 ช่อง

27,000            ศพด.ชุมชนพระ
บางมงคล

379 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ใช้การปรับปรุงภูมิทัศน์
ของโรงเรียน

เคร่ืองตัดเหล็ก (ไฟเบอร์)  แบบ
แท่นขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
จ านวน 1 เคร่ือง

4,600                 ท.5

380 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้จัดพิมพ์เอกสาร
ด้านส านักงานของหน่วย
ศึกษานิเทศก์ สน.ศึกษา 
เนื่องจากเคร่ืองเดิมอายุการ
ใช้งานนานและต้องซ่อม
บ ารุงบ่อยคร้ัง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 5 ชุด

80,000            ส านักการศึกษา

แบบ ผ.08 - 57



แบบ ผ.08 - 58

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

381 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้เป็นเคร่ืองพิมพ์
เอกสารด้านส านักงานของ
หน่วยศึกษานิเทศก์

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 5 
เคร่ือง

38,500            ส านักการศึกษา

382 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด
 LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที่ 1  (27 หน้า/นาที)  
จ านวน 1 เคร่ือง

7,900             ส านักการศึกษา

383 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้จัดท าเอกสาร 
ประมวลผลข้อมูลส่ือส่ิงพิมพ์
 ส่ือ Multrmedia

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด

22,000            ส านักการศึกษา

384 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ส ารองไฟฟ้าให้กับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จ านวน 5 เคร่ือง

14,000            ส านักการศึกษา

385 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 1 เคร่ือง

9,000             ส านักการศึกษา

386 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 
เคร่ือง

30,000            ท.1

387 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 
เคร่ือง

7,700             ท.1

แบบ ผ.08 - 58



แบบ ผ.08 - 59

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

388 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ านวน
 1 เคร่ือง

17,000            ท.1

389 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 2 ชุด/ปี

8,600             8,600             ท.2

390 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด

16,000            ท.2

391 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด
 LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที่ 1  (27 หน้า/นาที)  
จ านวน 1 ชุด

7,900             ท.2

392 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 35 ชุด

304,000          32,000            32,000            32,000            ท.3

393 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ ชนิด  LED สี  จ านวน 1
   เคร่ือง

17,000            ท.3

394 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด

30,000            ท.3

แบบ ผ.08 - 59



แบบ ผ.08 - 60

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

395 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)  
จ านวน 1 เคร่ือง

3,300             ท.3

396 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
(จอภาพประมวลผลแบบ 1 
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ) 
จ านวน  1 ชุด/ ปี

22,000            22,000            ท.3

397 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 3 ชุด/ปี

66,000            66,000            ท.4

398 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA  จ านวน 3 เคร่ือง/ปี

8,400             8,400             ท.4

399 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 3 เคร่ือง/ปี

12,900            12,900            ท.4

400 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิดLED 
ขาวด า แบบ Network 
(33หน้า/นาที) จ านวน  2 
เคร่ือง/ปี

30,000            30,000            30,000            ท.5

แบบ ผ.08 - 60



แบบ ผ.08 - 61

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

401 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ของนักเรียน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 20 ชุด/ปี

320,000          320,000          ท.5

402 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 5 ชุด

80,000            ท.8

403 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จ านวน 1 
เคร่ือง

7,700             ศพด.ร.ร.ท.1

404 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)   จ านวน 1 เคร่ือง

4,300             ศพด.ร.ร.ท.4

405 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)   จ านวน 1 เคร่ือง

4,300             ศพด.ร.ร.ท.5

406 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)   จ านวน 1 เคร่ือง

4,300             ศพด.ร.ร.ท.7

407 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ของนักเรียน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 1 เคร่ือง

9,000             ศพด.ชุมชนชอน
ตะวัน

แบบ ผ.08 - 61



แบบ ผ.08 - 62

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

408 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ของนักเรียน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 1 เคร่ือง

9,000             ศพด.ชุมชนพระ
บางมงคล

409 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จ านวน 1 
เคร่ือง

7,700             ศพด.ทน.นว.

410 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด

16,000            ศพด.ทน.นว.

411 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญซ่ึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง)

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบงานให้
ทันสมัย

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

500,000          500,000          500,000          500,000          ส านักการศึกษา

412 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

แซกเทนเนอร์  จ านวน  2  เคร่ือง 88,000            ท.3

413 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

แตรทรัมเป็ต  จ านวน  4  เคร่ือง 40,000            ท.3

แบบ ผ.08 - 62



แบบ ผ.08 - 63

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

414 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กลองชุด จ านวน 1  ชุด 15,000            ท.3

415 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

คีบอร์ด  จ านวน 1 เคร่ือง 6,000             ท.3

416 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กลองแทร์ค    จ านวน  2  ใบ 15,000            ท.3

417 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ฉาบ   จ านวน   2  คู่ 16,000            ท.3

418 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

แซกอัลโต้  จ านวน  2  เคร่ือง 78,000            ท.3

419 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กีต้าโปร่ง  จ านวน 30  เคร่ือง/ ปี 75,000            75,000            ท.3

420 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กีต้าเบส  จ านวน 1 เคร่ือง 6,000             ท.3

421 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

บาริโทน  จ านวน   2     เคร่ือง 40,000            ท.3

แบบ ผ.08 - 63



แบบ ผ.08 - 64

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

422 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

มัชชิง่ทูบา จ านวน 1 เคร่ือง/ปี 260,000          260,000          ท.4

423 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 - เก้าอีบุ้นวม 200 ตัว 190,000          190,000          กองสวัสดิการสังคม

424 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 - เก้าอีพ้ลาสติก 1,000 ตัว 300,000          300,000          กองสวัสดิการสังคม

425 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 5 เคร่ือง

80,000            80,000            80,000            กองสวัสดิการสังคม

426 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ 
จ านวน 2 เคร่ือง

42,000            42,000            42,000            กองสวัสดิการสังคม

427 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 - เคร่ืองส ารองไฟขนาด 2 kVA 
จ านวน  10 เคร่ือง

130,000          130,000          130,000          กองสวัสดิการสังคม

428 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 5 
เคร่ือง

39,500            39,500            39,500            กองสวัสดิการสังคม

429 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 - พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด
ใบพัดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว จ านวน
 5 เคร่ือง

15,000            กองสวัสดิการสังคม

430 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 - พัดลมไอเย็น ขนาดไบพัดไม่
น้อยกว่า 22 นิ้ว จ านวน 5 เคร่ือง

125,000          กองสวัสดิการสังคม

431 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 - พัดลมต้ังพืน้ ขนาดใบพัดไม่
น้อยกว่า 16 นิ้ว จ านวน 5 เคร่ือง

7,500             กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.08 - 64



แบบ ผ.08 - 65

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

432 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 - โต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน 
200 ตัว

640,000          640,000          กองสวัสดิการสังคม

433 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

ลิฟต์ส าหรับขนของ พร้อมติดต้ัง 3,000,000        3,000,000        3,000,000        3,000,000        กองสวัสดิการสังคม

434 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 - กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 
ล้านพิกเซล จ านวน 4 เคร่ือง

36,000            36,000            กองสวัสดิการสังคม

435 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

โทรทัศน์สี LED ขนาดจอภาพไม่
น้อยกว่า 40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

15,000            15,000            กองสวัสดิการสังคม

436 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 - กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์
ในการติดต้ัง

100,000          100,000          100,000          100,000          กองสวัสดิการสังคม

437 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 -เคร่ืองขยายเสียง (หอกระจาย
ข่าว) พร้อมอุปกรณ์และรวม
ติดต้ัง จ านวน 5 ชุด

360,000          360,000          360,000          360,000          กองสวัสดิการสังคม

438 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 - สายล าโพง จ านวน 2 เส้น 20,000            20,000            20,000            20,000            กองสวัสดิการสังคม

439 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 - กลองชุด 1 ชุด พร้อมฉาบ 
และอุปกรณ์

30,000            30,000            30,000            30,000            กองสวัสดิการสังคม

440 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 - กีต้าร์ไฟฟ้า 2 ตัว พร้อม
อุปกรณ์

22,000            22,000            22,000            22,000            กองสวัสดิการสังคม

441 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 - กีต้าร์เบส 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ 11,000            11,000            11,000            11,000            กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.08 - 65



แบบ ผ.08 - 66

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

442 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 - กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า 1 ตัว พร้อม
อุปกรณ์

7,500             7,500             7,500             7,500             กองสวัสดิการสังคม

443 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 - อีเลคโทน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ 22,000            22,000            22,000            22,000            กองสวัสดิการสังคม

444 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 - แอ๊ฟแฟ๊ค กีต้าร์ไฟฟ้า 12,000            12,000            12,000            12,000            กองสวัสดิการสังคม

445 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 - ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต
จ านวน 1 เคร่ือง

15,000            15,000            15,000            15,000            กองสวัสดิการสังคม

446 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

 - รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
ดับเบิล้แคบ ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
จ านวน 1 คัน

787,000          787,000          787,000          787,000          กองสวัสดิการสังคม

447 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพือ่ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ที่มี
วงเงินเกิน 5,000 บาท)

เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

บ ารุงรักษาและ ปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม
ที่มีวงเงินเกินกว่าเกินกว่า 5,000
 บาท

400,000          400,000          400,000          400,000          กองสวัสดิการสังคม

448 สังคมสงเคราะห์ ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
เพือ่ย้ายพร้อมติดต้ังหอ
กระจายข่าวหมูบ่้าน/
ชุมชน

เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

ย้ายพร้อมติดต้ังหอกระจายข่าว
หมูบ่้าน/ชุมชน ภายในเขต
เทศบาล

100,000          100,000          100,000          100,000          กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.08 - 66



แบบ ผ.08 - 67

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

449 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 
60,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 3 เคร่ือง

246,000          246,000          ส านักการประปา

450 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถโฟล์คลิฟท์ (รถยกของ) 
สามารถยกได้ไม่น้อยกว่า 2.5 ตัน
  จ านวน 1 คัน

1,000,000        1,000,000        ส านักการประปา

451 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถตักอเนกประสงค์ (Skid Stecr 
loader) ขนิดล้อยางมีก าลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

3,500,000        3,500,000        ส านักการประปา

452 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา
ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 1900 ซีซี จ านวน 2 คัน

1,100,000        ส านักการประปา

453 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุกไฮดรอลิกแบบ
ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 
ตัน และไม่น้อยกว่า 38 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

1,600,000        ส านักการประปา

454 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุกตีนตะขาบแบบลากจูง
เทลเลอรร์ต่อพ่วง ขนาดบรรทุก
ไม่น้อยกว่า 5 ตัน จ านวน 1 คัน

200,000          ส านักการประปา

แบบ ผ.08 - 67



แบบ ผ.08 - 68

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

455 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน้ าแบบเทอร์ไบน์
ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสูบ
น้ าได้ไม่น้อยกว่า 1500 ลบ.ม./
ชม. จ านวน 1 ชุด

7,918,000        ส านักการประปา

456 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน้ าแบบเทอร์ไบน์
ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสูบ
น้ าได้ไม่น้อยกว่า 1000 ลบ.ม./
ชม. จ านวน 1 ชุด

5,200,000        ส านักการประปา

457 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) 
จ านวน  1 ชุด  โรงสูบน้ าแรงสูงที่
 4

290,000          290,000          ส านักการประปา

458 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
 160 กิโลวัตต์ (220 แรงม้า) 
จ านวน  1 ชุด  โรงสูบน้ าแรงสูงที่
 1

830,000          830,000          ส านักการประปา

459 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
 90 กิโลวัตต์ (125 แรงม้า) 
จ านวน  1 ชุด  โรงสูบน้ าแรงสูงที่
 2

840,000          840,000          ส านักการประปา

460 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองวัดอัตราการไหลของน้ า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ชม. 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

700,000          ส านักการประปา

แบบ ผ.08 - 68



แบบ ผ.08 - 69

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

461 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)  
ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง

16,000            16,000            ส านักการประปา

462 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองวัดคลอรีน 1 เคร่ือง 267,500          267,500          ส านักการประปา

463 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองตรวจจับแก๊สคลอรีน 
จ านวน 1 ชุด

270,000          270,000          ส านักการประปา

464 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองวัดคุณภาพน้ าวัดความเป็น
กรด-ด่าง ความขุน่และวัดค่า
ปริมาณคลอรีนที่ตกค้าง จ านวน 
1 ชุด โรงผลิตน้ าประปาเกาะยม

1,000,000        1,000,000        ส านักการประปา

465 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองวัดคุณภาพน้ า วัดความ
เป็นกรด-ด่าง ความขุน่และวัดค่า
ปริมาณคลอรีนตกค้าง จ านวน 1 
 ชุด โรงสูบน้ าแรงสูงที่ 4

600,000          600,000          ส านักการประปา

466 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ชุดเคร่ืองเชือ่ม HDPE  ขนาด 
63-160 มม. ระบบไฮโดรลิก 
จ านวน 1 เคร่ือง

170,000          ส านักการประปา

467 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์  จ านวน
 1 เคร่ือง

15,000            15,000            ส านักการประปา

แบบ ผ.08 - 69



แบบ ผ.08 - 70

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

468 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matris 
Printer จ านวน 2 ชุด

44,000            ส านักการประปา

469 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองสแกนบาร์โค๊ด จ านวน 4 
เคร่ือง

60,000            60,000            60,000            60,000            ส านักการประปา

470 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ของ
ส านักการประปา

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ของส านักการประปาที่มีวงเงิน
กว่า  5,000 บาท

4,000,000        4,000,000        4,000,000        4,000,000        ส านักการประปา

471 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
44,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

53,300            53,300            53,300            53,300            สถานธนานุบาล 1

472 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะหมูบู่ชา  จ านวน 1 ชุด 9,000             9,000             9,000             9,000             สถานธนานุบาล 1

473 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน 1 เคร่ือง

30,000            30,000            30,000            สถานธนานุบาล 1

474 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน 2 เคร่ือง

44,000            สถานธนานุบาล 1

475 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงาน
สถานธนานุบาลเชือ่มโยงระบบ
บัญชี

50,000            50,000            50,000            สถานธนานุบาล 1

แบบ ผ.08 - 70



แบบ ผ.08 - 71

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

476 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปัม๊น้ าอัตโนมัติ  ขนาดไม่
ต่ ากว่า 305 วัตต์ จ านวน 1 
เคร่ือง

7,000             7,000             7,000             7,000             สถานธนานุบาล 1

477 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ สถานธนานุ
บาล 1

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
เพียงพอ มีประสิทธิภาพต่อ
การปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัยยิง่ขึน้

บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมหรือ 
ปรับปรุงครุภัณฑ์ของสถานธนา
นุบาล 1 ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000
 บาท

50,000            50,000            50,000            50,000            สถานธนานุบาล 1

478 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 เคร่ือง 5,000             สถานธนานุบาล 2

479 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เอกสาร 15 ล้ินชัก จ านวน 7 ตู้ 28,000            28,000            สถานธนานุบาล 2

480 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ผ้าม่านปรับแสงใบอลูมิเนียม
พร้อมอุปกรณ์รวมค่าติดต้ัง ขนาด
 3.46x2.02 หลา 1 ช่อง
ขนาด 3.52x2.02 หลา 1 ช่อง

20,000            20,000            20,000            20,000            สถานธนานุบาล 2

481 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองชัง่ทองดิจิตอล 1 เคร่ือง 40,000            40,000            40,000            สถานธนานุบาล 2

482 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีผู้้บริหาร จ านวน 1 ตัว 7,000             7,000             7,000             สถานธนานุบาล 2

แบบ ผ.08 - 71



แบบ ผ.08 - 72

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

483 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีบ้าร์สูง มีโช๊คปรับสูงต่ า 3,500             3,500             3,500             สถานธนานุบาล 2

484 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 จ านวน 1 
เคร่ือง

22,000            22,000            22,000            22,000            สถานธนานุบาล 2

485 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบที่ 2 จ านวน
 1 เคร่ือง

15,000            15,000            สถานธนานุบาล 2

486 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ จ านวน 2
 เคร่ือง

30,000            30,000            สถานธนานุบาล 2

487 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ระบบเชือ่มโยงระบบหน้าร้าน
และระบบบัญชี

50,000            50,000            สถานธนานุบาล 2

488 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แคร่ส้ัน จ านวน 2 
เคร่ือง

20,000            20,000            สถานธนานุบาล 2

489 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า ขนาด
 800 VA จ านวน 3 เคร่ือง

8,500             8,500             8,500             สถานธนานุบาล 2

แบบ ผ.08 - 72



แบบ ผ.08 - 73

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

490 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่บันทึกภาพเหตุการณ์
ต่างๆ มีหลักฐานที่เกิดขึน้
ทรัพย์สินเกิดความปลอดภัย

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 8 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
ประกอบด้วย เคร่ืองบันทึกภาพ
ดิจิตอล 1 เคร่ือง เคร่ืองส ารอง
กระแสไฟ 1 เคร่ือง โทรทัศน์สี
แอลอีดีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
1 เคร่ือง

50,000            50,000            50,000            50,000            สถานธนานุบาล 2

491 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีท้ างานไม้ทรงสูงมีพนักพิง
หลัง จ านวน 3 ตัว

8,000             สถานธนานุบาล 3

492 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 เคร่ือง 18,000            สถานธนานุบาล 3

493 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 2 บานประตู จ านวน 1 ตู้ 5,500             5,500             5,500             สถานธนานุบาล 3

494 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีท้ างานระบบไฮดรอลิคมี
พนักพิงหลัง มีที่พักแขน จ านวน 
2 ตัว

6,000             6,000             6,000             สถานธนานุบาล 3

495 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองชัง้ทองระบบดิจิตอล 
จ านวน 1 เคร่ือง

25,000            25,000            25,000            สถานธนานุบาล 3

แบบ ผ.08 - 73



แบบ ผ.08 - 74

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

496 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 
ขนาด 12000 บีทียู จ านวน 1 
เคร่ือง

20,000            20,000            20,000            สถานธนานุบาล 3

497 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เอกสาร 15 ล้ินชัก จ านวน 2 ตู้ 10,000            10,000            10,000            สถานธนานุบาล 3

498 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีแ้ถว 4 ที่นั่ง  จ านวน 2   ชุด 10,000            10,000            10,000            สถานธนานุบาล 3

499 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

พัดลมต้ังพืน้ขนาด 16 นิ้ว 
จ านวน 2 ตัว

4,000             4,000             4,000             สถานธนานุบาล 3

500 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีบุ้นวมเบาะหนังขาเหล็กมี
พนักพิงหลัง จ านวน 2 ตัว

2,500             2,500             2,500             สถานธนานุบาล 3

501 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว 
จ านวน 2 ตัว

5,000             5,000             5,000             สถานธนานุบาล 3

แบบ ผ.08 - 74



แบบ ผ.08 - 75

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

502 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่บันทึกภาพเหตุการณ์
ต่างๆ มีหลักฐานที่เกิดขึน้
ทรัพย์สินเกิดความปลอดภัย

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 8 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
ประกอบด้วย เคร่ืองบันทึกภาพ
ดิจิตอล 1 เคร่ือง เคร่ืองส ารอง
กระแสไฟ 1 เคร่ือง โทรทัศน์สี
แอลอีดีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
1 เคร่ือง

50,000            50,000            50,000            สถานธนานุบาล 3

503 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน
ประมวลผลแบบ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง

30,000            30,000            30,000            30,000            สถานธนานุบาล 3

504 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 
เคร่ือง

2,800             2,800             2,800             2,800             สถานธนานุบาล 3

505 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แคร่ส้ัน จ านวน 1 
เคร่ือง

22,000 22,000            22,000            22,000            สถานธนานุบาล 3

506 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ชนิดขาวด า 
จ านวน 1 เคร่ือง

10,000            10,000            10,000            สถานธนานุบาล 3

507 การพาณิชย์ ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เพือ่ให้อาคารมีความโดด
เด่นเรียร้อยสวยงาม

ตู้ป้ายไฟขนาดไม่น้อยกว่า
1 x 1.5 เมตร จ านวน 1 ตู้

19,000            สถานธนานุบาล 3

รวม 211,593,950   199,510,650   206,877,550   205,268,650   
รวมจ านวนรายการ 360               324               314               314               

แบบ ผ.08 - 75
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