




บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  ประจ าปี พ.ศ.2561



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
  - แผนงำนสำธำรณสุข        -                         -           2             2,200,000         1            2,000,000         1            2,000,000         4            6,200,000

รวม       -                        -           2            2,200,000         1           2,000,000         1           2,000,000         4           6,200,000
2) ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและนันทนาการ
  - แผนงำนกำรศึกษำ        -                         -           3             4,345,000         2                25,000         2                25,000         7            4,395,000

รวม       -                        -           3            4,345,000         2               25,000         2               25,000         7           4,395,000
3) ยทุธศาสตร์ด้านสวสัดิการสังคมและ
ชุมชน
  - แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน        -                        -   
  - แผนงำนสังคมสงเครำะห์        -                        -   
  - แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ        -                        -   
  - แผนงำนงบกลำง        -                        -   

รวม        -                         -          -                         -          -                        -          -                        -          -                        -   
4) ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
  - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        -                        -   
  - แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ        -                         -          16          118,239,000        16         118,239,000        16         118,239,000        48         354,717,000
  - แผนงำนกำรพำณิชย์        -                         -           5           10,041,900         5           10,041,900         5           10,041,900        15           30,125,700

รวม       -                        -         21        128,280,900       21        128,280,900       21        128,280,900       63        384,842,700

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.07

หนา้ที ่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)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.07

5) ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมัน่คง
  - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
  - แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

รวม       -                        -         -                        -         -                       -         -                       -         -                       -   
6) ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
  - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        -                         -          -                         -          -                        -          -                        -          -                        -   
  - แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ        -                         -           1               290,000         1               290,000         1               290,000         3               870,000
  - แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน        -                         -           2               800,000         5            1,410,000         5            1,410,000        12            3,620,000
  - แผนงำนสำธำรณสุข        -                         -           1               120,000        -                        -          -                        -           1               120,000

รวม       -                        -           4            1,210,000         6           1,700,000         6           1,700,000       16           4,610,000
รวมโครงการ แบบ ผ.01       -                        -         30        136,035,900       30        132,005,900       30        132,005,900       90        400,047,700

ผ.02 อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน
  - แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน        -                         -          -                         -          -                        -          -                        -          -                        -   
  - แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ        -                         -          -                         -          -                        -          -                        -          -                        -   

รวมโครงการ แบบ ผ.02       -                        -         -                        -         -                       -         -                       -         -                       -   
ผ.03 ประสานโครงการพัฒนา อบจ.        -                         -          -                         -          -                        -          -                        -          -                        -   

ผ.05 ประสานโครงการพัฒนาจังหวดั
  ผ.05 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        -                         -          -                         -          -                        -          -                        -          -                        -   

หนา้ที ่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)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.07

รวมโครงการ แบบ ผ.05       -                        -         -                        -         -                       -         -                       -         -                       -   
ผ.06 โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
  ผ.06 แผนงำนสำธำรณสุข        -                        -   
  ผ.06 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        -                        -   

รวมโครงการ แบบ ผ.06        -                         -          -                         -          -                        -          -                        -          -                        -   
รวมโครงการทั้งสิน้ -     -                    30      136,035,900       30      132,005,900       30      132,005,900       90      400,047,700       

ผ.08 ครุภัณฑ์
  1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        -                         -          37             2,855,200        12               116,300        10               156,500        59            3,128,000
  2. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน        -                         -          -                         -          13           19,268,400        13           19,268,400        26           38,536,800
  3. แผนงำนกำรศึกษำ        -                         -          12             4,598,500 8        186,300              8        186,300                     28            4,971,100
  4. แผนงำนสำธำรณสุข        -                         -          10             3,107,100         6            2,862,500         5               112,500        21            6,082,100
  5. แผนงำนสังคมสงเครำะห์        -                        -   
  6. แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ        -                        -   
  7. แผนงำนกำรพำณิชย์        19             7,279,100        17            7,238,100        17            7,238,100        53           21,755,300

รวมครุภัณฑ์ทั้งสิน้       -                        -         78          17,839,900       56         29,671,600       53         26,961,800     187         74,473,300

หนา้ที ่3



แบบ ผ.01
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

เทศบาลนครนครสวรรค์



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตรด์้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    แผนงานสาธารณสุข

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

1 ปันยิม้สร้างสุขผู้สูงวยัตาม
รอยวถิีแห่งความพอเพยีง

1.เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิต
ในผู้สูงอายุ
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
น าความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวติประจ าวนั

ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 120 คน

    200,000 1.ผู้สูงอายมุีความรู้ทางด้าน
สุขภาพจิตและได้รับการ
ประเมินสุขภาพจิตร้อยละ 80
2.ผู้สูงอายไุด้รับการประเมิน
ความสุขร้อยละ 80

ผู้สูงอายสุามารถน า
ความรู้ทางด้าน
สุขภาพจิตไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนัได้

ส านักการ
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

2 ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลนครสวรรค์ให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมปศุสัตว์

1.เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมปศุสัตว์
2.เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภค
เนื้อสัตวท์ี่มีความสะอาด
และปลอดภัยจากขั้นตอน
การฆ่าช าแหละและขนส่ง

โรงฆ่าสัตวเ์ทศบาล
นครสวรรค์จ านวน 1 แห่ง

 2,000,000  2,000,000  2,000,000 ร้อยละ 100 ของสัตวท์ี่ฆ่า
และช าแหละเนื้อสัตวม์ีความ
สะอาดถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

โรงฆ่าสัตวเ์ทศบาล
นครนครสวรรค์ได้รับ
การปรับปรุงได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมปศุ
สัตว์

ส านักการ
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
งานสัตวแ์พทย์

รวมงบประมาณ -         2,200,000 2,000,000 2,000,000 
รวมจ านวนโครงการ -         2             1             1             

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 4  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่4



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    แผนงานการศึกษา

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

1 ก่อสร้างหลังคา (โดม) คลุม
สนามบาสเกตบอล

เพื่อให้โรงเรียนมีสถานที่จัด
กิจกรรมในร่มที่เหมาะสม

สร้างหลังคา (โดม) คลุมสนาม
บาสเกตบอล 1 แห่ง

    4,320,000 หลังคา(โดม) 
จ านวน 1 แห่ง

โรงเรียนมีหลังคา 
(โดม) ใช้ในการ
กิจกรรม

ร.ร.ท.5

2 อบรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การสร้าง
จิตส านึกในการปฏิบัติ
หน้าที่ ท าให้ประชาชน
ได้รับบริการที่ดีของ
พนักงานครูเทศบาลใน
สังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
 บุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานครูเทศบาล ที่เข้า
รับอบรมมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึก ใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่ท าให้
ประชาชนได้รับการบริการ
ที่ดี ของพนักงานครู
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์

ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาพนักงานครู
เทศบาลในสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์จ านวน 406 คน

        20,000         20,000         20,000 จ านวนผู้เข้าอบรม ผู้บริหารสถานศึกษา 
บุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานครู มี
คุณธรรม จริยธรรม 
การสร้างจิตส านึก ใน
การปฏิบัติหน้าที่

ส านักการศึกษา

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 4  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่5



2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    แผนงานการศึกษา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01

3 อบรมให้ความรู้ด้าน
โภชนาการ ด้านสุขาภิบาล
อาหารที่ถูกสุขอนามัย 
ส าหรับแม่ครัวและ
ผู้ประกอบการร้านค้าใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพื่อให้แม่ครัวและ
ผู้ประกอบการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับด้าน
โภชนาการ ด้านสุขาภิบาล
และการประกอบอาหารที่
ถูกสุขอนามัย

แม่ครัวและผู้ประกอบการ
ร้านค้าในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์
จ านวน 40 คน

          5,000           5,000           5,000 จ านวนผู้เข้าอบรม แม่ครัวและ
ผู้ประกอบการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับด้าน
โภชนาการด้าน
สุขาภิบาลและการ
ประกอบอาหารที่ถูก
สุขอนามัย

ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ -             4,345,000    25,000        25,000        
รวมจ านวนโครงการ -             3                2                2                

หนา้ที ่6



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

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

1 ซ่อมแซมผิวพื้นลานกฬีา
อทุยานสวรรค์

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่เข้ามาออกก าลัง
กายภายในอทุยานสวรรค์ได้มี
สถานที่ที่ได้มาตรฐาน

ท าการลอกผิวพื้นสนามเดิมที่
ช ารุดเสียหายออก ขัดเตรียม
ผิวบล็อกความชืน้ และติดต้ัง
พื้นยางสังเคราะหโ์พลียูรีเทน 
โดยท าการกล้ิงน้ ายารองพื้น 
ปาดยางสังเคราะหห์นา 4 
มม. ขัดผิวไล่ฟองอากาศ(ถ้า
ม)ี กล้ิงสีรองพื้น กล้ิงสีจริง 
ทาสีตีเส้นสนามตามก าหนด

      1,500,000       1,500,000       1,500,000 จ านวน
ประชาชนที่มา
ออกก าลังกาย
บริเวณพื้นลาน
กฬีาอทุยาน
สวรรค์

ประชาชนมสีถานที่ออก
ก าลังกายที่ได้มาตรฐาน
มคีวามพึงพอใจการใช้
สถานที่และส่งเสริมให้
หนัมาออกก าลังกาย
มากขึน้

ส านกัการช่าง

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด

(KPI)
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่7



4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

2 สนบัสนนุการจัดท าผังเมือง
เฉพาะบริเวณพื้นที่เกาะ
ญวนอ าเภอเมอืงจังหวัด
นครสวรรค์

เพื่อใหม้พีร้อมแผนงาน
โครงการในการพัฒนาเกาะ
ญวนและมกีฎหมายเฉพาะไว้
ควบคุมพื้นที่ก าหนดเขต
กอ่สร้างและลักษณะอาคาร
ในการพัฒนาเกาะญวนและ
การอนรัุกษพ์ื้นที่สีเขียว

ออกกฎกระทรวงผังเมอืง
เฉพาะบริเวณเกาะญวนและ
จัดท ารูปแบบการพัฒนา
พื้นที่บนเกาะญวน

        400,000         400,000         400,000 รายละเอยีด
แผนงาน
โครงการที่ใช้ใน
การพัฒนาเกาะ
ญวนและร่าง
กฎกระทรวงผัง
เมอืงเฉพาะพื้นที่
บริเวณเกาะญวน

พื้นที่เกาะญวนและ
ประชาชนจะได้รับการ
พัฒนามคุีณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้

ส านกัการช่าง

3 จัดจ้างที่ปรึกษาในการวาง
และจัดท าผังเมืองรวมเมอืง
นครสวรรค์ ฉบบัปรับปรุง
คร้ังที่ 4

เพื่อใหม้กีารวางผังและจัดท า
ร่างกฎกระทรวงผังเมอืงรวม
เมอืงนครสวรรค์ใหส้อดคล้อง
กบัสถานการณ์ของเมอืงใน
ปจัจุบนัรวมทั้งวางแนวทางใน
การพัฒนาเมอืงในระยะยาว

เอกสารรายงานโครงการวาง
และจัดท าผังเมอืงรวมเมอืง
นครสวรรค์ ตามขอบเขตของ
งานจัดจ้างที่ปรึกษาก าหนด 
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการผัง
เมอืงในการออกกฎกระทรวง 
ใหใ้ช้บงัคับผังเมอืงรวมเมอืง
นครสวรรค์ ฉบบัปรับปรุง
คร้ังที่ 4 ใหเ้ปน็ไปตามแบบ
มาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผังเมอืงก าหนด

    15,000,000     15,000,000     15,000,000 จ านวนรายงานผล
การศึกษาการ
จัดท าผังเมืองรวม
เมืองนครสวรรค์ 
เพือ่ประกอบการ
ออกกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมเมือง
นครสวรรค์ ฉบับ
ปรับปรุงคร้ังที ่4

เอกสารรายงาน
โครงการวางและจัดท า
ผังเมอืงรวมเมอืง
นครสวรรค์ตามรูปแบบ
ที่กรมโยธาธิการและผัง
เมอืงก าหนดเพื่อ
น าเสนอคณะกรรมการ
ผังเมอืง

ส านกัการช่าง

หนา้ที ่8



4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

4 จัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
สะพานคนเดินข้ามและ
ทางจักรยานข้ามแม่น้ าปงิ
และแมน่้ านา่นเชือ่ม
ระหว่างพื้นที่ฝ่ังตลาดเกาะ
ยมและฝ่ังศาลเจ้า

เพื่อใหไ้ด้ที่ปรึกษาผู้เชีย่วชาญ
ในการออกแบบสะพานซ่ึง
สามารถออกแบบสะพานที่มี
ความถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรมและสถาปตัยกรรม
ที่มคีวามสวยงามเหมาะสม
และสอดคล้องกบับริบทของ
พื้นที่ต้นแมน่้ าเจ้าพระยา

แบบรูปรายการกอ่สร้าง
ประมาณการโดยละเอยีด
การแบง่งวดงานและการ
จ่ายเงินและเอกสาร
รายละเอยีดที่เกีย่วข้อง

      2,000,000       2,000,000       2,000,000 แบบรูปรายการ
กอ่สร้างงานการ
โดยละเอยีดการ
แบง่งวดงานและ
การจ่ายเงินและ
เอกสาร
รายละเอยีดที่
เกีย่วข้องจ านวน
 1 ชุด

แบบรูปรายการกอ่สร้าง
สะพานคนเดินข้ามและ
ทางจักรยานที่มคีวาม
ถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรมและ
สถาปตัยกรรมที่มคีวาม
สวยงามเหมาะสมและ
สอดคล้องกบับริบทของ
พื้นที่ต้นแมน่้ าเจ้าพระยา

ส านกัการช่าง

5 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
สวรรค์วิถี 1

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางการจราจรและขนส่ง

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการ
เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Overlay) หนา 5
 ซม. กว้าง 3.50 - 5.80 เมตร
 ยาว 132 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 600 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        196,000         196,000         196,000 จ านวนพื้นที่ที่
ด าเนนิการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางการจราจรและ
ขนส่ง

ส านกัการช่าง

หนา้ที ่9



4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

6 ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณ
ทางขึน้ราชานสุรณ์
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลย
เดช

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการเดิน
ทางการสัญจรขนส่ง

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการ
เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (overlay) หนา 5
 ซม. กว้าง 5.00 - 9.00 เมตร
 ความยาว 574 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 
3,913 ตารางเมตรพร้อมโคม
ไฟจ านวน 18 ต้น ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      2,000,000       2,000,000       2,000,000 จ านวนพื้นที่ที่
ด าเนนิการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางการจราจรและ
ขนส่ง

ส านกัการช่าง

7 ปรับปรุงผิวจราจรถนนมาตุ
ลี 8 ต้ังแต่แยกถนนมาตุลี
ถึงบริเวณหนา้วัดพุทธ
มงคลนมิติรและส่วนต่อ
บริเวณแขวงทางหลวงวัด
ไทร

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการเดิน
ทางการสัญจรขนส่ง

กอ่สร้างผิวจราจรหนา 0.20 
เมตรกว้าง 3.00 - 10.00 เมต
 รความยาว 875 เมตร หรือ
พื้นที่ 5,760 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      3,270,000       3,270,000       3,270,000 จ านวนพื้นที่ที่
ด าเนนิการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางการจราจรและ
ขนส่ง

ส านกัการช่าง

หนา้ที ่10



4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

8 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
จักรวาลส่วนต่อขยายต้ังแต่
ทางขึน้ชุมชนเจ้าแม่ศรี
จันทร์ถึงแยกพหลโยธิน

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าท่วมถนน
จักรวาลพร้อมและการระบาย
น้ า

ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.หนา
 0.20 เมตร กว้าง 6-10 เมตร
 ความยาว 695 เมตร และ
กอ่สร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 
เมตร พร้อมบอ่พัก ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      6,000,000       6,000,000       6,000,000 จ านวนความยาว
ถนน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางการจราจรและ
ขนส่ง

ส านกัการช่าง

9 ต่อเติมหลังคาซุ้มการเวก
บริเวณประตู 5 อทุยาน
สวรรค์

เพื่อปรับปรุงซุ้มการเวก ให้
สามารถรองรับกจิกรรมของ
ประชาชนได้ในทุกสภาพ
อากาศ

ต่อเติมหลังคาซุ้มการเวก
พื้นที่ประมาณ 72 ตารางเมตร

        360,000         360,000         360,000 จ านวนพื้นที่ที่ต่อ
เติม

ประชาชนสามารถใช้ซุ้ม
การเวกในการท า
กจิกรรมได้ทุกเมือ่

ส านกัการช่าง

10 ปรับปรุงภมูทิัศนล์านไทร
ตรงข้ามสนามบาสเกตบอล
ในอทุยานสวรรค์

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ลานไทรให้
มภีมูทิัศนส์วยงามและ
สามารถรองรับการใช้งานของ
ประชาชน

พื้นลานไทรที่ท าการปรับปรุง
กว้างประมาณ 50 เมตร ยาว
ประมาณ 70 เมตร พื้นที่รวม
ประมาณ 2,200 ตารางเมตร

        500,000         500,000         500,000 จ านวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

พื้นหลังใสสามารถ
รองรับการใช้งานของ
ประชาชนและจัด
กจิกรรมต่าง ๆ ได้

ส านกัการช่าง

หนา้ที ่11



4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

11 กอ่สร้างระบบระบายน้ า
และรวบรวมน้ าเสียถนน
หลังคันปอ้งกนัน้ าท่วม
ชุมชนเขาโกรกพม่า จาก
สะพานพิษณุโลกถึงแยก
ปอ้มหนึง่

ปอ้งกนัปญัหาน้ าท่วมขังถนน
คอนกรีตหลังคันปอ้งกนัน้ า
ท่วมบริเวณจากสะพาน
พิษณุโลกถึงแยกปอ้มหนึง่

กอ่สร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 
เมตร ยาว 3,780 เมตร 
พร้อมระบบรวบรวมน้ าเสีย 
ถนน ทางเท้า และโคมไฟ 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

    80,000,000     80,000,000     80,000,000 จ านวนความ
ยาวท่อระบายน้ า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่ดี
ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหาน้ า
ท่วมขัง

ส านกัการช่าง

12 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนชุมชนวัดเขา

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางการจราจรขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
520 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 3,058 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      1,874,000       1,874,000       1,874,000 จ านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางการจราจรและ
ขนส่ง

ส านกัการช่าง

หนา้ที ่12



4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

13 ปรับปรุงผิวจราจรทางขึน้
วัดวรนาถบรรพต (วัดเขา
กบ)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางการจราจรขนส่ง

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการ
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ ติ
กคอนกรีต (overlay) หนา 5 
เซนติเมตร กว้าง 3.50 - 6.00
 เมตร ยาว 2,184 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ย
กว่า 9,903 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      2,944,000       2,944,000       2,944,000 จ านวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางการจราจรและ
ขนส่ง

ส านกัการช่าง

14 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้ าถนน
ซอยแยกจากซอยรณชัย
หลังโรงแรมอโนดาต

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางการจราจรขนส่ง

ผิวจราจรขนหนา 0.15 เมตร
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00
 เมตร พร้อมท่อระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        289,000         289,000         289,000 จ านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน้ า

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางการจราจรและ
ขนส่ง

ส านกัการช่าง

15 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้ าชุมชน
ฟ้าใหม ่(ช่วงที่ 2)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางการจราจรขนส่ง

กอ่สร้างผิวจราจรหนา 0.15 
เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
185 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,310,000       1,310,000       1,310,000 จ านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน้ า

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางการจราจรและ
ขนส่ง

ส านกัการช่าง

หนา้ที ่13



4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

16 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
เส้นทางด้านข้างก าแพงวัด
พุทธมงคลนมิติร

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง การจราจร ขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 5.20 - 6.50 
เมตร ยาว 208 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,200 
ตารางเมตร ตามแบบแผน
รายละเอยีดของเทศบาล

        596,000         596,000         596,000 จ านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางการจราจรและ
ขนส่ง

ส านกัการช่าง

รวมงบประมาณ -              118,239,000  118,239,000  118,239,000  
รวมจ านวนโครงการ -              16                16                16                

หนา้ที ่14



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

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

1 ปรับปรุงหอ้งประมวลผล
และจัดเกบ็ข้อมูลระบบ
สารสนเทศของส านกัการ
ประปา (Data Center)

เพื่อขยายหอ้งปฏบิติัการและ
เพิ่มประสิทธิภาพ

ปรับปรุงหอ้งประมวลผลและ
จัดเกบ็ข้อมลูระบบ
สารสนเทศของส านกัการ
ประปา (Data Center) 
จ านวน 1 งาน ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

       300,000        300,000        300,000 พื้นที่ที่ปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังานทางด้าน
ประมวลผล

ส านกัการประปา

2 วางท่อเมนประปาจาก
สะพานปอ้มหนึง่ ถึงแยก
ส านกังานไปรษณีย์

เพื่อขยายการผลิตน้ าประปา
ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 200 
มม. ชัน้คุณภาพ 8.5 ชนดิต่อ
ด้วยแหวนยาง ความยาว2 
ฝ่ังถนน ฝ่ังละ 843 เมตร 
ความยาวรวม 1,686 เมตร

    5,100,000     5,100,000     5,100,000 จ านวนความ
ยาวท่อเมนประปา

ประชาชนมนี้ าสะอาดใช้
อปุโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและพอเพียง

ส านกัการประปา

3 วางท่อเมนประปาจากซอย
สวรรค์วิถี 18 ถึงแยกหลัง
วัดนครสวรรค์

เพื่อขยายการผลิตน้ าประปา
ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 200 
มม. ชัน้คุณภาพ 8.5 ชนดิต่อ
ด้วยแหวนยาง ความยาว 446
 เมตร

       880,000        880,000        880,000 จ านวนความ
ยาวท่อเมนประปา

ประชาชนมนี้ าสะอาดใช้
อปุโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและพอเพียง

ส านกัการประปา

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด

(KPI)
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่15



4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานการพาณชิย์

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

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

4 วางท่อเหล็กเหนยีวเกาะ
สะพานนมิมานรดีข้าม
เสริมแรงดันน้ าประปาถนน
โกสีย์

เพื่อขยายการผลิตน้ าประปา
ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางท่อเหล็กเหนยีวชนดิบน
ดินขนาด Ø 200 มม. เกาะ
สะพานนมิมานรดี ความยาว 
328 เมตร

    2,761,900     2,761,900     2,761,900 จ านวนความ
ยาวท่อเมนประปา

ประชาชนมนี้ าสะอาดใช้
อปุโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและพอเพียง

ส านกัการประปา

5 ปรับปรุงหอ้งปฏบิติังาน
ส านกัการประปาเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาติดต่อช าระเงิน
ที่ส านกัการประปา

ปรับปรุงเคาร์เตอร์เพิ่มช่อง
ช าระเงินและขยายพื้นที่เพื่อ
รองรับจ านวนประชาชนที่มา
ติดต่อช าระเงินบนส านกัการ
ประปา จ านวน 1 งาน ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

    1,000,000     1,000,000     1,000,000 พื้นที่ที่ปรับปรุง ประชาชนผู้มาติดต่อ
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึน้

ส านกัการประปา

รวมงบประมาณ -              10,041,900  10,041,900  10,041,900  
รวมจ านวนโครงการ -              5                5                5                

หนา้ที ่16



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ต่อเติมหอ้งเกบ็แบบส ำนกั
กำรช่ำงเทศบำลนคร
นครสวรรค์

เพื่อปรับปรุงหอ้งเกบ็แบบให้
มพีื้นที่เพียงพอต่อกำรใช้งำน
และง่ำยต่อกำรสืบค้นเอกสำร

พื้นที่หอ้งเกบ็แบบกว้ำง
ประมำณ 3 เมตร ยำว
ประมำณ 6.80 เมตร พื้นที่
ประมำณ 24.50 ตำรำง
เมตร , จัดรูปแบบชัน้วำง
เอกสำรเดิมจำก 3 ชัน้ เปน็
 4 ชัน้ และตู้เอกสำรรำง
เล่ือน จ ำนวน 18 ตู้ ตำม
แบบแปลนรำยละเอยีดของ
เทศบำล

290,000       290,000       290,000       พื้นที่หอ้งเกบ็
แบบขนำด
ประมำณ 24.50
 ตำรำงเมตร

หอ้งเกบ็แบบสำมำรถเกบ็
เอกสำรได้มำกขึน้และง่ำย
ต่อกำรสืบค้น

ส ำนกักำรช่ำง

รวมงบประมาณ -             290,000       290,000       290,000       
รวมจ านวนโครงการ -             1                1                1                

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด

(KPI)
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่17



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

1 โครงการใหเ้จ้าหนา้ที่
ปอ้งกนัและพนกังาน
ดับเพลิงเข้ารับการ
ฝึกอบรมดับเพลิงขัน้ต้น
และดับเพลิงขัน้กา้วหนา้ณ
วิทยาลัยปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ปอ้งกนัและ
พนกังานดับเพลิงเข้ารับการ
ฝึกอบรมณวิทยาลัยปกปอ้ง
กนัและบรรเทาสาธารณภยั
ในหลักสูตรฝึกอบรมดับเพลิง
ขัน้ต้นและดับเพลิงขัน้กา้วหนา้

เจ้าหนา้ที่ปอ้งกนัและ
พนกังานดับเพลิงเข้ารับ
การฝึกอบรมณวิทยาลัย
ปกปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัในหลักสูตร
ฝึกอบรมดับเพลิงขัน้ต้น
และดับเพลิงขัน้กา้วหนา้

10,000        10,000        จ านวน
เจ้าหนา้ที่
ปอ้งกนัและ
พนกังาน
ดับเพลิงที่เข้ารับ
การฝึกอบรม

เจ้าหนา้ที่ปอ้งกนัและ
พนกังานดับเพลิงมคีวามรู้
ความเข้าใจมคีวามสามารถ
ในการปอ้งกนัและระงับเหตุ
เพลิงไหมไ้ด้อย่างถูกต้องถูก
วิธีการ

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

2 ปรับปรุงอาคารหลังคาฝ้า
ทาสี บริเวณหนว่ย
รถดับเพลิงและหอ้งเกบ็
พัสดุชัน้ 2

เพื่อดูแลและบ ารุงรักษา
สถานที่ในการปฏบิติัการ

ปรับปรุงอาคารหลังคาฝ้า
ทาสีบริเวณ หนว่ย
รถดับเพลิงและหอ้งเกบ็
พัสดุชัน้ 2

300,000       300,000       จ านวนอาคารที่
ปรับปรุง

สถานที่ปฏบิติังานมคีวาม
เรียบร้อยสวยงามพร้อม
ปฏบิติังาน

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

3 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้ง
ประชุมและหอ้งเกบ็พัสดุชัน้
 3

เพื่อดูแลและบ ารุงรักษา
สถานที่ในการปฏบิติัการ

ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้ง
ประชุมและหอ้งเกบ็พัสดุชัน้
 3 ของงานปอ้งกนัฯ

300,000       300,000       จ านวนอาคารที่
ปรับปรุง

สถานที่ปฏบิติังานมคีวาม
เรียบร้อยสวยงามพร้อม
ปฏบิติังาน

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด

(KPI)
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่18



6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
     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 ปรับปรุงสถานดัีบเพลิง
หนว่ยอทุยาน 1

เพื่อดูแลและบ ารุงรักษา
สถานที่ในการปฏบิติัการ

ปรับปรุงหอ้งพักพนกังาน
ดับเพลิงและปรับปรุง
สถานที่จอดรถดับเพลิง
หนว่ยอทุยาน 1 ตามแบบ
เปน็รายละเอยีดของเทศบาล

400,000       400,000       400,000       จ านวนอาคารที่
ปรับปรุง

สถานที่ปฏบิติังานมคีวาม
เรียบร้อยสวยงามพร้อม
ปฏบิติังาน

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

5 ปรับปรุงสถานดัีบเพลิง
หนว่ยอทุยาน 2

เพื่อดูแลและบ ารุงรักษา
สถานที่ในการปฏบิติัการ

ปรับปรุงหอ้งพักพนกังาน
ดับเพลิงและปรับปรุง
สถานที่จอดรถดับเพลิง
หนว่ยอทุยาน 2 ตามแบบ
เปน็รายละเอยีดของเทศบาล

400,000       400,000       400,000       จ านวนอาคารที่
ปรับปรุง

สถานที่ปฏบิติังานมคีวาม
เรียบร้อยสวยงามพร้อม
ปฏบิติังาน

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

รวมงบประมาณ -             800,000       1,410,000    1,410,000    
รวมจ านวนโครงการ -             2                5                5                

หนา้ที ่19



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
     แผนงานสาธารณสขุ

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

1 ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

เพื่อปรับปรุงหลังคาและฝ้า
เพดานของอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3 ใหอ้ยูใ่นสภาพ
พร้อมใช้งาน

หลังคาและฝ้าเพดานของ
อาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

120,000       จ านวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

มคีวามพร้อมในการ
ใหบ้ริการประชาชน

ส านกัการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 3

รวมงบประมาณ -             120,000       -             -             
รวมจ านวนโครงการ -             1                -             -             

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด

(KPI)
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่20



แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ์

เทศบาลนครนครสวรรค์



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ป้องกันทรัพย์สินของ
ทางราชการสูญหาย

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน
อาคาร จ านวน 4 กล้อง และ
ภายนอกอาคารจ านวน 4 กล้อง 
พร้อมอุปกรณ์และการติดต้ัง

274,000          274,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานเทศกิจ

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 60
 ตัว ตัวละ 2,500 บาท

150,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีเ้บาะนวม จ านวน 250 ตัว 
ตัวละ 600 บาท

150,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีป้ระชาสัมพันธ์ จ านวน 4 
ตัว ตัวละ 2,500 บาท

10,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

พัดลม 18 นิ้ว จ านวน 4 เคร่ืองๆ
ละ 1,200 บาท

4,800             ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 1 หลัง 5,500             ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่4  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่21



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่4  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีส้ านักงาน จ านวน 4 ตัวๆละ
 1,800 บาท

7,200             ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคาน์เตอร์ จ านวน 1 ชุด 40,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ า
กว่า 20,000 BTU จ านวน 3 
เคร่ืองๆละ 30,600 บาท

91,800            ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถจักรยานยนต์ขนาด 150 ซีซี 
จ านวน 2 คัน

164,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง

32,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 2 เคร่ือง

8,600             ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่22



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่4  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 
1 เคร่ือง

9,400             ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้ท าน้ าร้อนน้ าเย็น จ านวน 1 
เคร่ือง

26,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชุด 85,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ๆ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เส้ือชูชีพ จ านวน 10 ตัวๆละ 550
 บาท

5,500             ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ๆ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ห่วงยางขาว/แดง ขนาด 24 นิ้ว 
จ านวน 4 ห่วงๆละ 1,450 บาท

5,800             ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

18 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ๆ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการบริการ
ประชาชน

วีลแชร์ จ านวน 2 คันๆละ 6,900
 บาท

13,800            ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่23



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่4  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

19 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เรือดับเพลิงกูภ้ัยท าด้วย
อลูมิเนียม จ านวน 1 ล า

16,000,000      16,000,000      ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

20 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เคร่ืองสูบน้ าดับเพลิงชนิดหาบ
หามจ านวน 1 ชุด

1,396,000        1,396,000        ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

21 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ชุดดับเพลิงในอาคารเส้ือคลุม,
กางเกง,หมวก,รองเท้า,ฮู๊ด,พร้อม
หน้ากากป้องกันควันพิษจ านวน 
1 ชุด

90,000            90,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

22 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ถังอากาศเคร่ืองช่วยหายใจ
พร้อมหน้ากากส าหรับใช้กับชุด
ดับเพลิงในอาคาร พร้อมอุปกรณ์
 จ านวน 1 ชุด

175,000          175,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

23 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หัวฉีดดับเพลิงในอาคาร จ านวน 
2 หัว

90,000            90,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

24 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เคร่ืองตัดแต่งกิง่ไม้แบบ
เคร่ืองยนต์เบนซิน จ านวน 2 
เคร่ือง

100,000          100,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

25 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ
ดับเบิล้แค็บจ านวน 1 คัน

814,000          814,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่24



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่4  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

26 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กล็อกเกอร์แบบ 3 ประตู 
จ านวน 15 ตู้

105,000          105,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

27 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จ านวน 1
 กล่อง

13,600            13,600            ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

28 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

จัดหาและติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดแบบดิจิตอล จ านวน 8 
กล้อง พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
ประกอบด้วยเคร่ืองบันทึกภาพ
ดิจิตอล เคร่ืองส ารอง
กระแสไฟฟ้า จอภาพแบบ LCD 
จ านวนไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

50,000            50,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

29 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU 
 จ านวน 2 เคร่ือง

64,800            64,800            ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

30 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองรับส่งวิทยุแบบ vhf/FM 
ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์จ านวน 4
 เคร่ือง

96,000            96,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

31 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถตู้โดยสารขนาด 11 ที่นั่ง 
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 
กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน

1,600,000        ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่25



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่4  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

32 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 
เคร่ือง

34,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

33 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ติดต้ังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ห้อง
ประชุม 3/1 , ห้องประชุม 3/2 ,
 ห้องหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ห้องประธานสภาเทศบาล และ
ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี

200,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

34 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์
จ านวน 1 ตู้

7,000             ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

35 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 11,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

36 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอในการจัดเก็บ
เอกสารการปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 11,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานควบคุม
เทศพาณิชย์

37 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้บริการประชาชนที่มา
ใช้บริการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารให้มีความพึงพอใจ
และเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ

พัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว 
จ านวน 12 ตัว

30,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานควบคุม
เทศพาณิชย์

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่26



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่4  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

38 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 
เคร่ือง

16,000            16,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานนิติกรรมสัญญา

39 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง

16,000            16,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

40 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
 จ านวน 1 เคร่ือง

2,500             2,500             กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

41 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet)

7,900             7,900             กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

42 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 3 เคร่ือง

48,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานจัดท า
งบประมาณ

43 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีส้ าหรับคอมพิวเตอร์ จ านวน
 1 ตัว

2,000             กองวิชาการและ
แผนงาน
งานจัดท า
งบประมาณ

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่27



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่4  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

44 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 11,000            11,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานนิติกรรมสัญญา

45 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองค านวณไฟฟ้าแบบปร้ิน
กระดาษต้ังโต๊ะ 12 หลัก จ านวน
 5 เคร่ือง

20,000            ส านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้

46 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน
เล่ือนกระจก จ านวน 1 ตู้

5,000             ส านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้

47 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด
 LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง

8,000             ส านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้

48 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน
เล่ือนกระจก จ านวน 1 ตู้

5,000             ส านักการคลัง
ฝ่ายระเบียนการ
คลัง

49 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน
เล่ือนทึบ จ านวน 4 ตู้

20,000            ส านักการคลัง
ฝ่ายระเบียนการ
คลัง

50 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
 จ านวน 2 เคร่ือง

5,000             ส านักการคลัง
ฝ่ายระเบียนการ
คลัง

51 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน
เล่ือนกระจก จ านวน 6 ตู้

30,000            ส านักการคลัง
งานสถิติการคลัง

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่28



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่4  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

52 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน
เล่ือนทึบ จ านวน 6 ตู้

30,000            ส านักการคลัง
งานสถิติการคลัง

53 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะคอมพร้อมเก้าอี ้จ านวน 4 ชุด 10,000            10,000            ส านักการคลัง
งานสถิติการคลัง

54 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
 จ านวน 1 เคร่ืองต่อปี

2,500             2,500             2,500             ส านักการคลัง
งานสถิติการคลัง

55 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด 
A3 จ านวน 1 เคร่ือง

7,100             ส านักการคลัง
งานสถิติการคลัง

56 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน
 3 จอ

5,600             2,800             ส านักการคลัง
งานสถิติการคลัง

57 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1
 เคร่ือง

23,000            ส านักการคลัง
งานสถิติการคลัง

58 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า
 19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง

16,000            16,000            ส านักการคลัง
งานสถิติการคลัง

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่29



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่4  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

59 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า
 19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง

32,000            32,000            32,000            ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ

60 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
 จ านวน 4 เคร่ือง

10,000            10,000            10,000            ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ

61 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน
ของผู้อ านวยการส่วน
ส่งเสริมสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอีผู้้บริหาร 
จ านวน 1 ชุด

32,000            ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานบริการรักษา
ความสะอาด

62 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ส าหรับจัดการประชุม
และจัดกิจกรรมภายใน
ส านักการสาธารณสุขฯ

โต๊ะพับอเนกประสงค์ชนิดพับเก็บ
ได้ หน้าโต๊ะบุด้วยไม้โฟเมก้า ขา
โต๊ะท าจากเหล็กแป๊ปส่ีเหล่ียมชุบ
โครเมีย่ม จ านวน 20 ตัว

36,000            ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานบริการรักษา
ความสะอาด

63 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ใช้ส าหรับตัดหญา้พืน้ที่
สาธารณะในเขตเทศบาล

เคร่ืองตัดหญา้แบบสะพายข้อแข็ง
 เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 
แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 30 ซีซี จ านวน 10 
เคร่ือง

95,000            ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานบริการรักษา
ความสะอาด

64 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ใช้ส าหรับตรวจพืน้ที่
ส าหรับควบคุมการปฏิบัติงาน

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 2 คัน

81,600            ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานบริการรักษา
ความสะอาด

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่30



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่4  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

65 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ใช้ส าหรับเก็บขนขยะ
ตกค้างและกิง่ไม้ใบไม้ภายใน
เขตเทศบาล

รถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
 4,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 105 กิโลวัตต์ 
จ านวน 4 คัน (ปีละ 2 คัน)

2,750,000        2,750,000        ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานบริการรักษา
ความสะอาด

66 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
 จ านวน 2 เคร่ือง

5,000             5,000             5,000             ส านักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 3

67 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

4,300             4,300             4,300             ส านักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 3

68 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
 ขนาดไม่ต่ ากว่า 20,000 BTU 
จ านวน 2 เคร่ือง

61,200            61,200            61,200            ส านักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 3

69 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงานทางศาสนา
และงานรัฐพิธี

โต๊ะหมูบู่ชา ชุด 9  จ านวน 3 ชุด 45,000            ส านักการศึกษา

70 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงานพิธีต่าง ๆ

หม้ออุน่อาหาร ขนาด 10 ลิตร  
จ านวน  1  หม้อ

16,000            ส านักการศึกษา

71 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่น าไปใช้ในงานราชพิธี
และรัฐพิธีต่างๆของเทศบาล
นครนครสวรรค์

เก้าอีท้รงหลุยส์ไม่มีที่เท้าแขน
จ านวน 24 ตัว

288,000          ส านักการศึกษา

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่31



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่4  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

72 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนส านัก
การศึกษาและโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
จัดหาและพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการศึกษาผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ
งานบุคคลทั้งด้านวิชาการ
งานบุคคลและงบประมาณ
ระบบการรายงาน

ชุด Software - Hardware 
ระบบบริหารจัดการศึกษาผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุม
ทั้งด้านงานวิชาการ งานบริหาร
ทั่วไป งานบุคคล งบประมาณ 
ระบบการรายงานและการ
บ ารุงรักษาระบบฯ ที่มี
ประสิทธิภาพ ส านักการศึกษา 
จ านวน 1 ชุด โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ จ านวน 8 โรงเรียนๆ
ละ 1 ชุด รวมจ านวน 8 ชุด

4,050,000        ส านักการศึกษา

73 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ
 ให้กับเด็ก

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความ
เอียดจอภาพ 1920x1080 พิก
เซล ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 1 
เคร่ือง

17,500            17,500            ส านักการศึกษา
ศพด.วัดพรหม

74 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่มีห้องเรียนที่มีคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV จ านวน 1 ชุด

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 1 ชุด

30,700            ศพด. ท.4

75 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

สว่านไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 19,500            19,500            19,500            ส านักการศึกษา
งานกีฬาและ
นันทนาการ

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่32



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่4  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

76 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เตารีดแรงดันไอน้ า จ านวน 1 
เคร่ือง

21,700            21,700            21,700            ส านักการศึกษา
งานกิจการศาสนา

77 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ชัน้หนังสือ ขนาดไม่น้อยกว่า 131
 x 30 x 90 ซม. จ านวน 2 ชุด

4,400             4,400             4,400             ส านักการศึกษา
งานบรรณารักษ์

78 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 1 เมตร พร้อมเก้าอี ้จ านวน
 5 ชุด

17,500            17,500            17,500            ส านักการศึกษา
งานบรรณารักษ์

79 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี ้2 
ตัว จ านวน 2 ชุด

3,200             3,200             3,200             ส านักการศึกษา
งานบรรณารักษ์

80 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 5 
เคร่ือง

85,000            85,000            85,000            ส านักการศึกษา
งานบรรณารักษ์

81 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ
 Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 
ขนาด 55 นิ้วจ านวน 1 เคร่ือง

17,500            17,500            17,500            ส านักการศึกษา
งานบรรณารักษ์

82 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
 ขนาดไม่น้อยกว่า  9,000 บีทียู 
 พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

15,000            15,000            15,000            ส านักการประปา

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่33



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่4  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

83 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้บานเล่ือนกระจกสูง 3 ฟุต 
จ านวน 1 ตู้

2,700             2,700             2,700             ส านักการประปา

84 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้ 1 ประตู 6 ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้ 4,000             4,000             4,000             ส านักการประปา

85 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้บานเล่ือนกระจกทรงสูง   
จ านวน 1 ตู้

7,000             7,000             7,000             ส านักการประปา

86 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 110 ซีซี จ านวน 12 คัน

489,600          489,600          489,600          ส านักการประปา

87 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน้ า (เคร่ืองยนต์) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า พร้อมปัม๊
หาง 3" จ านวน 1 ชุด

19,000            19,000            19,000            ส านักการประปา

88 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ระบบไฟฟ้าควบคุม (มอเตอร์สูบ
น้ า) แบบปรับรอบการหมุนได้ 
ขนาด 110 KW จ านวน 2 ชุด

2,600,000        2,600,000        2,600,000        ส านักการประปา

89 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองตบดิน จ านวน 1 เคร่ือง 18,000            18,000            18,000            ส านักการประปา

90 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ปัม๊จ่ายสารเคมี อัตราการจ่ายไม่
น้อยกว่า 1,000 ลิตรต่อชัว่โมง  
จ านวน  1  เคร่ือง

110,000          110,000          110,000          ส านักการประปา

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่34



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่4  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

91 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ปัม๊จ่ายสารเคมี อัตราการจ่ายไม่
น้อยกว่า 330 ลิตรต่อชัว่โมง  
จ านวน  1  เคร่ือง

63,000            63,000            63,000            ส านักการประปา

92 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองตัดหญา้แบบสะพายบ่า 
จ านวน 2 เคร่ือง

24,000            24,000            24,000            ส านักการประปา

93 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองกรองน้ า ส าหรับท าน้ าด่ืม 
จ านวน 1 ชุด

105,000          105,000          105,000          ส านักการประปา

94 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองตัดคอนกรีต พร้อมใบพัด
ตัด จ านวน 1 เคร่ือง

45,000            45,000            45,000            ส านักการประปา

95 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE
 ส าหรับประมวลผล จ านวน 6 
เคร่ือง

138,000          138,000          138,000          ส านักการประปา

96 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1
 เคร่ือง

21,000            21,000            21,000            ส านักการประปา

97 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน้ า (เคร่ืองยนต์) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า จ านวน 2 
เคร่ือง

26,800            26,800            26,800            ส านักการประปา

98 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาระบบโปรแกรมการ
จัดเก็บส านักการประปา จ านวน 
1 งาน

3,550,000        3,550,000        3,550,000        ส านักการประปา

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่35



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่4  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

99 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 
เคร่ือง

16,000            16,000            16,000            หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

100 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 
จ านวน 1 กล้อง

13,600            13,600            13,600            หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

รวม -               17,839,900     29,671,600     26,961,800     
รวมจ านวนรายการ -               78                56                53                

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่36



เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2564



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรปู
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
4. ยุทธศาสตรพั์ฒนากายภาพเมือง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีพ.ศ.2561-2564 ฉบบัแก้ไขครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560 แบบ ผ.01 หน้าที่ ยุทธที่ 4-7 ล าดับที่ 19 )
ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
สาธารณะแยกถนน
พหลโยธนิข้างสถานีไฟฟา้
ยอ่ยเชื่อมถนนก้าลังพล 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
883 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
 ค.ส.ล. ขนาด 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

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

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื นที่มีการคมนาคมที่
ดีไม่มีปัญหาน ้าท่วม

ส้านักการช่าง

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม่

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
สาธารณะแยกถนน
พหลโยธนิข้างสถานีไฟฟา้
ยอ่ยเชื่อมถนนก้าลังพล 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าที่ดี

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
 0.20 เมตร กวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 841 เมตร หรอืพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 4,995
 ตารางเมตร พร้อมท่อระบาย
น ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.60 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

5,600,000   5,600,000   5,600,000   จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อม ท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื นที่มีการคมนาคมที่
ดีไม่มีปัญหาน ้าท่วม

ส้านักการช่าง

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564)  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 4  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่37



4. ยุทธศาสตรพั์ฒนากายภาพเมือง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีพ.ศ.2561-2564 ฉบบัเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561 แบบ ผ.01 หน้าที่ 15 ยุทธที่ 4 ล าดับที่ 4 )
2 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 

ถนนสาธารณะจากแยก
ถนนผังเมืองสาย ก 3 ถึง
บริเวณพื นที่ก่อสร้างอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น ้า
เจ้าพระยา
(เพื่อให้สอดคล้องกับการ
พฒันาพื นที่เฉพาะเกาะยม)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การสัญจร

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กวา้ง 6 เมตร ยาว 791 
เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกวา่ 
4,746 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

  11,000,000   11,000,000   11,000,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม

ส้านักการช่าง

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม่

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนสาธารณะจากแยก
ถนนผังเมืองสาย ก 3 ถึง
บริเวณพื นที่ก่อสร้างอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น ้า
เจ้าพระยา
(เพื่อให้สอดคล้องกับการ
พฒันาพื นที่เฉพาะเกาะยม)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การสัญจร

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
920 เมตร หรอืพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 5,520 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

  11,000,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม

ส้านักการช่าง

หนา้ที ่38



4. ยุทธศาสตรพั์ฒนากายภาพเมือง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีพ.ศ.2561-2564 ฉบบัเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2 พ.ศ.2561 แบบ ผ.01 หน้าที่ 13 ยุทธที่ 4 ล าดับที่ 12 )
3 ปรับปรุงบ่อรับน ้าบริเวณส่ี

แยกวดัคีรีวงศ์
เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การสัญจร

ปรับปรุงบ่อรับน ้าจ้านวน 6 
บ่อ ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

    1,000,000 จ้านวนบ่อรับน ้า ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม

ส้านักการช่าง

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม่

ปรับปรุงบ่อรับน ้าบริเวณส่ี
แยกวดัคีรีวงศ์

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รบั
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางการจราจร
ขนส่งคล่องตัวและการ
ระบายน้ าที่ดี

ปรบัปรงุบอ่รบัน้ าเติมจ านวน
 8 บอ่ พรอ้มก่อสรา้งบอ่รบั
น้ าใหม่ จ านวน 8 บอ่ และ
ก่อสรา้งผิวจราจร ค.ส.ล.หนา
 0.20 เมตร กว้าง 2.00 เมตร
 ยาวประมาณ 300 เมตร 
หรอืพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

    1,000,000 จ้านวนบ่อรับน ้า
ที่ท้าการปรับปรุง
 พื นที่ผิวจราจรที่
ด้าเนินการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง
การจราจรและขนส่ง

ส้านักการช่าง

หนา้ที ่39



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  การสรา้งธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี
6. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี
     แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

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

1 รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีพ.ศ.2561-2564 ฉบบัแก้ไขครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560 แบบ ผ.01 หน้าที่ ยุทธที่ 6-15 ล าดับที่ 1 )
ฝึกอบรม อปพร. และฝึก
ทบทวน อปพร. และน ำ
สมำชิก อปพร.สัมมนำทัศน
ศึกษำดูงำน

เพื่อให้ อปพร.ที่ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมไปแล้วมีควำมรู้
และมีทักษะในกำรใช้
อุปกรณ์ และเทคนิคที่
ทันสมัย ตลอดจนศึกษำดู
งำนพื้นที่อื่นๆ

100 คน 500,000       500,000       500,000       500,000       จ ำนวน อพปร. 
ที่ผ่ำนกำร
ฝึกอบรม

อปพร. มีควำมรู้ มี
ทักษะในกำรใช้
อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพิ่มมำกขึ้น
และสำมำรถพฒันำ
ศูนย ์อปพร. ให้ดียิง่ขึ้น

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล
งำนป้องกันฯ

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม่

ฝึกอบรมและฝึกทบทวน
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือน

เพื่อให้มีอำสำสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร) 
ครบร้อยละ 2 ของจ ำนวน
ประชำกรในเขตเทศบำล

ฝึกประชำชนทั่วไปให้เป็น
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ของกระทรวงมหำดไทยร้อยละ
 2 ของจ ำนวนประชำกรในเขต
เทศบำล

500,000       500,000       500,000       ร้อยละ 2 ของ
จ ำนวนประชำกร
ในเขตเทศบำลที่
ผ่ำนฝึกอบรมและ
ฝึกทบทวน
อำสำสมคัร
ปอ้งกนัภยัฝ่ำยพล
เรือน

มอีำสำสมคัรปอ้งกนั
ภยัฝ่ำยพลเรือน (อป
พร) ครบร้อยละ 2 
ของจ ำนวนประชำกร
ในเขตเทศบำลและมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรปฏบิติังำนได้
อย่ำงมปีระสิทธิภำพ

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล
งำนป้องกันฯ

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564)  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 4  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01
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บาท บาท บาท บาท

1 รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีพ.ศ.2561-2564 ฉบบัแก้ไขครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560 แบบ ผ.08 หน้าที่ ผ.08-14 ล าดับที่ 79 )
บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่

จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เครือ่งคอมพิวเตอร ์iMac เพ่ือ
ใช้ในการตัดต่อวีดิโอและ
ออกแบบกราฟฟิค จ านวน 1 
เครือ่ง

85,000      85,000      85,000      85,000      กองวชิาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการฯ

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่

จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เครือ่งคอมพิวเตอรป์ระมวลผล 
เพ่ือใช้ในการตัดต่อวีดิโอและ
ออกแบบกราฟฟิค จ านวน 1 
เครือ่ง

85,000      85,000      85,000      85,000      กองวชิาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการฯ

รวม 85,000     85,000     85,000     85,000     
รวมจ านวนรายการ 1             1             1             1             

2 รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีพ.ศ.2561-2564 ฉบบัแก้ไขครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560 แบบ ผ.08 หน้าที่ ผ.08-14 ล าดับที่ 104 )
บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่

จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เครือ่ง MacBook Air จ านวน 
2 เครือ่ง

39,000      39,000      39,000      39,000      กองวชิาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยฯี

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่

จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เครือ่งคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก
ประมวลผล จ านวน 1 เครือ่ง

39,000      39,000      39,000      39,000      กองวชิาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยฯี

รวม 39,000     39,000     39,000     39,000     
รวมจ านวนรายการ 1             1             1             1             

บญัชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 4  ประจ าป ีพ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครภุัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

แบบ ผ.08

หนา้ที ่41
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บาท บาท บาท บาท

บญัชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 4  ประจ าป ีพ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครภุัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

แบบ ผ.08

3 รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีพ.ศ.2561-2564 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2 พ.ศ.2561 แบบ ผ.08 หน้าที่ 22 ล าดับที่ 19 )
อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

เก้าอี้ผู้บริหารมีพนักพงิ จ านวน 
1 ตัว

5,000        5,000        5,000        ส านักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่

จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เก้าอี้ผู้บริหารมีพนักพงิ จ านวน 
2 ตัว

10,000      ส านักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

รวม -          10,000     -          -          
รวมจ านวนรายการ -          1             -          -          

4 รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีพ.ศ.2561-2564 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2 พ.ศ.2561 แบบ ผ.08 หน้าที่ 23 ล าดับที่ 22 )
อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพนักงาน จ านวน 2 
ตัว

12,000      12,000      12,000      12,000      ส านักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่

จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
โต๊ะท างานพนักงาน จ านวน 3 
ตัว

12,000      12,000      12,000      ส านักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

รวม -          12,000     12,000     12,000     
รวมจ านวนรายการ -          1             1             1             
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