




 

 

ส่วนท่ี 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้ง 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ ตั้งอยู่ใจกลางท้องที่อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ  237 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ในเขตการปกครอง จ านวน 27.87 ตาราง
กิโลเมตร พื้นที่ครอบคลุม 5 ต าบล  ดังนี้   
 1. ต าบลปากน้ าโพ ทั้งต าบล 
 2. ต าบลนครสวรรค์ตก    หมู่ที่   1 ,  4 ,   5 ,   9 , 10 
 3. ต าบลนครสวรรค์ออก  หมู่ที่   1 ,  4 ,   5 ,   6 , 7 
 4. ต าบลวัดไทร             หมู่ที่ 10 , 11 , 12 , 13 
 5. ต าบลแควใหญ่          หมู่ที่   4 ,  7 ,  10 
 ทิศเหนือ จดแนวสะพานข้ามแม่น้ าปิงใกล้เกาะตาเทพ อบต.บางม่วง และ อบต.บึงเสนาท 
 ทิศใต ้  จดวัดศรีสุวรรณ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005  (ท่าตากุ๋ย - โกรกพระ) 
   และ อบต.นครสวรรค์ออก 
 ทิศตะวันออก จดทางรถไฟบริเวณสถานีรถไฟปากน้ าโพ  อบต.แควใหญ่ และบึงบอระเพ็ด 
 ทิศตะวันตก จดสะพาน 2 เขาขาด (กม.241+650) และ อบต.หนองกรด 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีภูเขาขนาดเล็ก อยู่ตอนกลาง ได้แก่ เขากบซึ่งตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 185.50 เมตร นอกจากนี้ยังมีเขาน้อย เขาวัดไทร 
เขาดาวดึงส์ และเขาโกรกพม่า ที่มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดเล็ก มีแม่น้ าปิงผ่านกลางพ้ืนที่ตั้งแต่ทางด้านทิศเหนือ
อ้อมมาทาง ทิศตะวันออกแล้วเลี้ยวลงใต้ มารวมกับแม่น้ าน่านบริเวณปากน้ าโพเป็นต้นแม่น้ าเจ้าพระยา
ทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาล 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะเป็นภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ที่มีลักษณะค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง     
มีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 34.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดโดยเฉลี่ยที่ 20 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ย
ทั้งปีที่ 28.7 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม โดยเฉพาะในเขตเทศบาลถือว่าเป็น
บริเวณท่ีมีฝนตกชุกของจังหวัดซึ่งมีฝนตกอยู่ระหว่าง 80 - 100 วันต่อปี 

สถิติปริมาณฝน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2546 - 2558 
รายการ 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
 ( 2003 ) (2004)  ( 2005 )  ( 2006 )  ( 2007 )  ( 2008 )  ( 2009 )  ( 2010 )  ( 2011 )  ( 2012 )  ( 2013 ) (2014) (2015)               

 
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์   Nakhon Sawan Meteorology Station               

ฝนรวม (มิลลิเมตร) 1,111.0 929.0 1,229.6 1,221.2 1,185.6 1,486.2 1,415.4 1,575.5 1,547.0 1,040.7 1,050.8 986.6 771.4 
จ านวนวันฝนตก (วัน) 110 103 108 121 107 142 101 110 144 117 108 102 105 
ฝนสูงสุด (มิลลิเมตร) 103.6 74.5 102.7 136.4 97.7 61.4 68.1 86.5 124.9 83.5 75.9 133.9 62.7 

                            

 ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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1.4 ลักษณะของดิน 
 เขตเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นที่ราบน้ าท่วมถึง (Flood Plain) เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ทางตอนกลางของ
พ้ืนที่เทศบาล เป็นผลจากการไหลของน้ าตะกอนที่มีเนื้อหยาบจะอยู่ใกล้ล าน้ าท าให้เกิดสันริมน้ าตะกอนเนื้อ
ละเอียดถูกพัดพาไปในที่ลุ่ม (River Basin) ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง ส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์ในการ
ท านา และปลูกไม้ผลต่าง ๆ ในบริเวณสันริมน้ า 
1.5 ลักษณะของน้้า 
 1 แม่น้ าเจ้าพระยา เกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น้ าปิง และแม่น้ าน่าน ที่บริเวณปากน้ าโพ     แล้ว
ไหลลงทางทิศใต้สู่ที่ราบลุ่มภาคกลาง และออกสู่ทะเลที่อ่าวไทย เป็นแม่น้ าสายส าคัญที่มีประโยชน์ทั้งทางด้าน
การเกษตร การคมนาคม การอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของพ้ืนที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ า มาตั้งแต่อดีต 
และยังเป็นแหล่งประมงน้ าจืดที่ส าคัญอีกด้วย 
 2 แม่น้ าปิง เป็นล าน้ าสายใหญ่ที่มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาภาคเหนือ ไหลผ่านท้องที่อ าเภอบรรพต
พิสัย อ าเภอเก้าเลี้ยว มาบรรจบกับแม่น้ าน่านเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณต าบลปากน้ าโพเป็นแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ที่ส าคัญอีกสายหนึ่ง ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของประชากรบริเวณสอง
ฝั่งที่แม่น้ าไหลผ่าน 
 3 แม่น้ าน่าน เป็นล าน้ าสายใหญ่ มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาผีปันน้ า จังหวัดน่าน ไหลผ่านจังหวัด
ส าคัญ คือ พิษณุโลก พิจิตร และผ่านท้องที่อ าเภอชุมแสงบรรจบกับแม่น้ าวังแล้วไหลผ่านอ าเภอเมือง
นครสวรรค์ก่อนมาบรรจบกับแม่น้ าปิงที่ต าบลปากน้ าโพ เป็นแหล่งน้ าที่ใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเกษตร        
การคมนาคม การอุปโภคบริโภค เช่นเดียวกับล าน้ าอื่น ๆ ที่มีน้ าไหลผ่าน 
1.6 ลักษณะของป่าไม้ 
 เขตเทศบาลมีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าไม้อยู่ตามเทือกเขากบ เขาน้อย เขาวัดไทร เขาดาวดึงส์ และ      
เขาโกรกพม่า ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าโปร่งเชิงเขา มีบางส่วนเป็นป่าปกคลุมหนาแน่น 
2. ด้านการเมือง 
2.1 เขตการปกครอง 
 หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 350 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ฟากเหนือตรง กม. 241+650 
 ด้านเหนือ 
 จากหลักเขตที่ 1  เป็นเส้นขนานระยะ 350 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนอ้อม
เขาโกรกพม่า ระยะ 200 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 2  เป็นเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนอ้อมเขาโกรกพม่า ฟากตะวันตก
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 3  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นขนานระยะ 200 เมตร  กับศูนย์กลางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1182  แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์) – บรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1073 (บรรพตพิสัย) ฟากตะวันตก ตรง กม. 1+170 
 จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1182 
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์) – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1073 (บรรพตพิสัย) 
ถึงหลักเขตที่ 4  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าปิงฝั่งใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางสะพานข้ามแม่น้ าปิง ระยะ 472 เมตร 
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 จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นเรียบแม่น้ าปิงฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลัก
เขตท่ี 5  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าปิง ตรงข้ามกับทางเข้าที่ท าการประปาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 จากหลักเขตที่ 5  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ามแม่น้ าปิง ถึงหลักเขตที่ 6  ซึ่งตั้งอยู่
ห่างจากมุมเขตด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตวัดบึงเสนาสน์ราษฎรศรัทธาธรรม (วัดคลองคาง) ระยะ 100 เมตร 
 ด้านตะวันออก 
 จากหลักเขตที่ 6  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 7  ซึ่งตั้งอยู่ตรงมุมเขตด้าน
ทิศตะวันตกของวัดปากน้ าโพเหนือ (วัดทองธรรมชาติ) ริมแม่น้ าน่านฝั่งตะวันตก 
 จากหลักเขตที่ 7  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ข้ามแม่น้ าน่าน ผ่านทางรถไฟสายเหนือ ตรง กม. 
250+996  ถึงหลักเขตที่ 8  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 200 เมตร กับทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันออก 
ตรง กม. 249+213 
 ด้านทิศใต้ 
 จากหลักเขตที่ 9  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ผ่านทางรถไฟสายเหนือ ตรง กม. 249+213  ถึง
หลักเขตที่ 10  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก 
 จากหลักเขตท่ี 10  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตเขตท่ี 11  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลขท่ี 1  กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ฟากตะวันออกตรง กม. 235+258 
 จากหลักเขตที่ 11  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 1  
กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ตรง กม. 235+258  และเป็นเส้นเลียบตามแนวเขตทหารมณฑลทหารบก
ที่ 31  ค่ายจิรประวัติ ด้านเหนือจนสุดมุมเขตด้านทิศเหนือของเขตทหาร แล้วเป็นเส้นตรงข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 
ถึงหลักเขตที่ 12  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตรงสุดทางเดิน ไปยังริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ห่างจาก
มุมตะวันออกเฉียงเหนือของโรงงานสุรา ระยะ 120 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 12  เป็นเส้นเลียบแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 13  ซึ่งตั้งอยู่
ริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ห่างจากมุมเขตด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดศรีสุวรรณ (วัดเขื่อนแดง) ระยะ 
15 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 13  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005  
ท่าตะกุ๋ย-โกรกพระ ถึงหลักเขตที่ 14  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005 ท่าตะกุ๋ย-โกรกพระ ฟาก
ตะวันตก ตรง กม. 0+440 
 จากหลักเขตท่ี 14  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 15  ซึ่งตั้งอยู่ตรงตามแนวเส้นตั้งฉาก 
ระยะ 200 เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005  ท่าตะกุ๋ย-โกรกพระ ตรง กม. 0+440 
 ด้านตะวันตก 
 จากหลักเขตที่ 15  เป็นเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005    
ท่าตะกุ๋ย-โกรกพระ ไปทางทิศเหนือผ่านถนน รพช.นว 11052  สันคู-ท่าทอง ถึงหลักเขตที่ 16  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน 
รพช.นว 11055 สันคู-วังไผ่ ฟากใต้ 
 จากหลักเขตที่ 16  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านถนน รพช.นว 11055 สันคู -วังไผ่ 
ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1  กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ถึงหลักเขตที่ 17  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ฟากเหนือ ตรง กม. 241+650 
 จากหลักเขตท่ี 17  เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ บรรจบกับหลักเขตที่ 1 
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แผนที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
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2.2 การเลือกตั้ง 
 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ เดือนกันยายน 2559 
 ชาย 30,563  คน  หญิง 36,077  คน  รวม 66,640  คน 
 ฝ่ายนิติบัญญัติ 
 สภาเทศบาลท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  24  คน  
เลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง  4  ปี  มีประธานสภา 1 คน  และรองประธาน 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิก
สภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
 ฝ่ายบริหาร 
 การบริหารงานเทศบาล ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย มีรอง
นายกเทศมนตรีจ านวน 4 คน เป็นผู้ช่วย และฝ่ายปฏิบัติงานประจ ามีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุด และพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นฝ่ายปฏิบัติ ติดตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีมอบหมายงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ก าหนด แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ได้ 9  ส่วน  ได้แก่ 
  ส านักปลัดเทศบาล   ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  กองวิชาการและแผนงาน  ส านักการศึกษา 
  ส านักการคลัง   กองสวัสดิการสังคม 
  ส านักการช่าง   ส านักการประปา 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 อัตราก าลัง ณ ตุลาคม 2558 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ มีพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น 1,234  คน 
 พนักงานเทศบาลสามัญ   254  คน  
 ลูกจ้างประจ า   80 คน พนักงานจ้าง  900 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มา :  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครสวรรค์

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 วิสามญั

ส านักปลดัเทศบาล    1     3     4   16   14     4     1    3            46     14      133       193

ส านักการคลงั    1     3     8     9   11     4     1    3            40       2        65       107

ส านักการชา่ง    1     2     8     9     6     4     3    2            35     33      226       294

ส านักการสาธารณสขุฯ    1     6     7   15     9     2            40     12      347       399

กองวิชาการและแผนงาน     1     5     7     8     3            24       1        12         37

ส านักการศึกษา    1     2     3     6     6     1     4            23       7        52         82

ส านักการประปา     1     2   11     3     6    3            26     10        55         91

กองสวัสดิการสงัคม     1     1     4     2     6     3    1            18       1        10         29

หน่วยงานตรวจสอบภายใน     1     1             2          2

รวมทั้งสิน้  14    27   46   84   64   25   20  14     1   -       4   -     -         -            254     80      900     1,234

พนักงาน

จา้ง

รวม

ทั้งสิน้
ส านัก/กอง

ระดับ พนักงาน

เทศบาลรวม

ลกูจา้ง

ประจ า
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3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 
 จ านวนประชากรย้อนหลัง ณ เดือนกันยายน ของทุกปี 

รายการ/ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
ประชากรชาย 30,831 29,442 31,035 30,770 40,374 39,394 
ประชากรหญิง 36,794 35,330 36,497 36,514 44,978 44,180 

รวม 70,179 67,327 70,088 69,841 87,910 83,574 

 
 
3.2 ช่วงอายุและจ้านวนประชากร 
 ประชากร  ณ  เดือนกันยายน 2559 

ช่วงอายุ/ปี ชาย หญิง รวม 
0-5 2,456 2,351     4,807  

 6-10 2,184 2,100     4,284  
 11-15 2,598 2,392     4,990  
 16-20 3,023 3,124     6,147  
 21-25 2,973 3,080     6,053  
 26-30 2,847 2,720     5,567  
 31-35 2,958 3,118     6,076  
 36-40 3,044 3,132     6,176  
 41-45 2,832 3,156     5,988  
 46-50 2,796 3,344     6,140  
 51-55 2,935 3,730     6,665  
 56-60 2,638 3,457     6,095  
61-65 2,040 2,777     4,817  
66-70 1,468 1,926     3,394  
71-75 977 1,340     2,317  

76 ปีขึ้นไป 1,625 2,433     4,058  
รวม    39,394     44,180    83,574  

  ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 

30,831 29,442 31,035 30,770
40,374 39,39436,794 35,330 36,497 36,514

44,978 44,180

0

20,000

40,000

60,000

2554 2555 2556 2557 2558 2559

ประชากรชาย ประชากรหญิง
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จ านวนประชากรแยกเพศ 
 

 
4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
 สถานศึกษา รวม  40 แห่ง  นักเรียน นักศึกษา และพระภิกษุ  ประมาณ  58,326 คน ห้องเรียน 
จ านวน  1,787 ห้อง  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  3,320  คน  โดยแยกเป็นสถาบันศึกษา
สังกัดต่างๆ รวม 7 สังกัด ดังนี้ 

สังกัด แห่ง 
นักเรียน 

(คน) 
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

ครู/
อาจารย์ 

(คน) 
1. สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 8 6,969 215 349 
2. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1   5 14,396 336 842 
3. สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2 8,241 266 475 
4. สถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ระดับ
อนุบาล – ช่วงชั้นที่ 1-4 ระดับอาชีวศึกษา 

19 16,479 481 867 

5. สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว 1 383 12 79 
6. สถานศึกษาสังกัดกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 3 413 30 57 
7. สถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 2 11,445 447 651 

รวม 40 58,326 1,787 3,320 
 

4,000 3,000 2,000 1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000
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76 ปีขึ้นไป

ชาย

หญิง
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  ปีการศึกษา  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  ที่มา : ส านักการศึกษา  

ช้ัน

โรงเรียน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ (ท.1)      40        2      38      24      62        2      23      29      52        2      26      30      56        2                  170

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน ้าโพใต้ (ท.2)      27        1      11        8      19        1      19      14      33        1      26      18      44        1                    96

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3)      33        1      55      43      98        3      49      47      96        3      48      40      88        3                  282

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4)      49        1      36      40      76        2      60      56   116        2      41      35      76        3                  268

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ (ท.5)      39        1      19      29      48        2      25      28      53        2      29      27      56        2                  157

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)      54        2      32      47      79        2      30      26      56        2      40      34      74        2                  209

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7)      52        2      28      36      64        2      25      30      55        2      39      38      77        3                  196

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนอื (ท.8)      56        1      21      31      52        2      34      18      52        2      32      26      58        2                  162

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครสวรรค์      82        4       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                        -   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนพระบางมงคล      31        1       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                        -   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนชอนตะวัน      28        1       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                        -   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมจริยาวาส      72        1       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                        -   

รวม     -       -    563    18  240  258  498    16  265  248  513    16  281  248  529    18           1,540

รวมจ้านวนนกัเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คน

รวมจ้านวนนกัเรียนระดับอนบุาล คน

รวมทั งสิ น คน

1,540           

2,103           

ศูนย์พัฒนาเด็ก ห้อง

เรียน

อนุบาล 1 ห้อง

เรียน

รวมนักเรียน

ระดับปฐมวัย

อนุบาล 2 ห้อง

เรียน

อนุบาล 3 ห้อง

เรียน

563              
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  ปีการศึกษา  2558 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ที่มา : ส านักการศึกษา  

ช้ัน ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง

โรงเรียน ชาย หญงิ รวม เรียน ชาย หญงิ รวม เรียน ชาย หญงิ รวม เรียน ชาย หญงิ รวม เรียน ชาย หญงิ รวม เรียน ชาย หญงิ รวม เรียน

ท.1      32      30      62        2       32       17       49        2       32       35       67         2       25       30       55        2       28       29       57         2       28       24       52          2 342       

ท.2      35      22      57        1       21       21       42        2       30       15       45         1       27       30       57        2       12       11       23         1       26       11       37          1 261       

ท.3      66      39    105        3       50       40       90        3       46       48       94         3       52       47       99        3       58       44     102         3       47       62     109          3 599       

ท.4      80      57    137        4       49       61     110        4       59       43     102         4       62       56     118        4       74       50     124         4       55       53     108          4 699       

ท.5      43      28      71        3       38       35       73        3       33       47       80         3       45       38       83        3       22       30       52         3       44       34       78          3 437       

ท.6      37      30      67        2       28       25       53        2       35       34       69         2       24       31       55        2       42       27       69         2       56       29       85          2 398       

ท.7      37      30      67        2       33       22       55        2       29       24       53         2       29       33       62        2       36       27       63         2       37       24       61          2 361       

ท.8      25      28      53        2       24       21       45        2       18       15       33         1       17       19       36        1       23       26       49         2       19       14       33          1 249       

รวม    355    264    619      19     275     242     517      20     282     261     543       18     281     284     565      19     295     244     539      19     312     251     563       18 3,346    

รวมช่วงชั นที่ 1 (ป.1 – ป.3) = คน รวมช่วงชั นที่ 2 (ป.4 – ป.6) = คน

จ านวนห้องเรียน ห้อง

จ้านวนนักเรียน (ท.1) คน จ้านวนนักเรียน (ท.2) คน

จ้านวนนักเรียน (ท.3) คน จ้านวนนักเรียน (ท.4) คน

จ้านวนนักเรียน (ท.5) คน จ้านวนนักเรียน (ท.6) คน

จ้านวนนักเรียน (ท.7) คน จ้านวนนักเรียน (ท.8) คน

           รวมท้ังส้ิน คน

รวม

นักเรียน

ประถมศึกษาปท่ีี 1 ประถมศึกษาปท่ีี 2 ประถมศึกษาปท่ีี 3 ประถมศึกษาปท่ีี 4

113        

               1,679

ประถมศึกษาปท่ีี 5 ประถมศึกษาปท่ีี 6

1,667              

249         

342          

599          

437          

361          

3,346

261         

699         

398         
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  ปีการศึกษา 2558 
ชั้น ห้อง ห้อง ห้อง

โรงเรียน ชาย หญิง รวม เรียน ชาย หญิง รวม เรียน ชาย หญิง รวม เรียน

ท.1       43       22       65         2       40       37       77         2       23       25       48         2 190    
ท.2       22       15       37         1       22       24       46         1       22       27       49         1 132    
ท.3       56       53     109         2       63       50     113         2       55       34       89         2 311    
ท.4       51       52     103         3       76       52     128         3       34       43       77         3 308    
ท.5       39       40       79         2       38       28       66         2       19       34       53         2 198    
ท.6       63       31       94         2       64       27       91         2       54       31       85         2 270    
ท.7       47       28       75         2       40       26       66         2       20       24       44         2 185    
ท.8       23       22       45         1       17       25       42         1       14       21       35         1 122    
รวม     344     263     607       15     360     269     629       15     241     239     480       15 1,716  

จ ำนวนห้องเรียน 45 ห้อง
จ ำนวนนักเรียน ท.1 190    คน จ ำนวนนักเรียน ท.5 198    คน
จ ำนวนนักเรียน ท.2 132    คน จ ำนวนนักเรียน ท.6 270    คน
จ ำนวนนักเรียน ท.3 311    คน จ ำนวนนักเรียน ท.7 185    คน
จ ำนวนนักเรียน ท.4 308    คน จ ำนวนนักเรียน ท.8 122    คน

รวมทัง้ส้ิน 1,716  คน

รวม
นักเรียน

มธัยมศึกษาปีที่ 1 มธัยมศึกษาปีที่ 2 มธัยมศึกษาปีที่ 3

  
  ที่มา : ส านักการศึกษา  
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ปี การศึกษา 2558 
 

                                      ชั้น 
โรงเรียน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 
เรียน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 
เรียน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 
เรียน 

รวมนักเรียน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ (ท.1) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าโพใต้ (ท.2) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4) 23 41 64 2 10 15 25 1 5 15 20 1 109 
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ (ท.5) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6) 37 9 46 2 53 10 63 1 26 8 34 1 143 
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8) - - - - - - - - - - - - - 

รวม 26 18 44 1 18 14 32 1 17 8 25 1 101 
 รวมช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) =          252      คน  

         จ้านวนห้องเรียน     8 ห้อง 
      จ านวนนักเรียน (ท.1)    -      คน  จ านวนนักเรียน (ท.2) - คน 
      จ านวนนักเรียน (ท.3)    -     คน  จ านวนนักเรียน (ท.4) 109 คน 
      จ านวนนักเรียน (ท.5)    -     คน  จ านวนนักเรียน (ท.6)      143   คน 
      จ านวนนักเรียน (ท.7)    - คน  จ านวนนักเรียน (ท.8) - คน 
                   รวมทั้งสิ้น 252 คน 
 
  ที่มา : ส านักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค ์
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4.2 สาธารณสุข 

  โรงพยาบาลในเขตเทศบาล มีจ านวน 6 แห่ง แยกเป็น 
  โรงพยาบาลของรัฐ จ านวน 1 แห่ง  จ านวนเตียง  653 เตียง 
  โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 5 แห่ง  จ านวนเตียง 473 เตียง 
   โรงพยาบาลปากน้ าโพ  จ านวนเตียง 100 เตียง 
   โรงพยาบาลรวมแพทย์  จ านวนเตียง   53 เตียง 
   โรงพยาบาลศรีสวรรค์  จ านวนเตียง 120 เตียง 
   โรงพยาบาลร่มฉัตร  จ านวนเตียง 100 เตียง 
   โรงพยาบาลปากน้ าโพ 2  จ านวนเตียง 100 เตียง 
  คลินิกทันตกรรม    จ านวน        27 แห่ง 
  คลินิกเวชกรรมทั่วไป   จ านวน     28 แห่ง 

 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง   จ านวน    54 แห่ง 
 ร้านขายยาแผนโบราณ   จ านวน       8 แห่ง 
 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน    62 แห่ง 
 ร้านขายยาบรรจุเสร็จ   จ านวน     19 แห่ง 
 เทคนิคการแพทย์    จ านวน       3 แห่ง 
 กายภาพบ าบัด    จ านวน       2 แห่ง 
 แพทย์แผนไทย    จ านวน       2 แห่ง 

  ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ านวน     5  แห่ง 
  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวน     4 แห่ง 

  จ้านวนบุคลากรทางการสาธารณสุข 
   นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ    จ านวน      3 คน 
   นักวิชาการสุขาภิบาล   จ านวน     2 คน 
   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จ านวน     2 คน   
   เจ้าพนักงานสุขาภิบาล   จ านวน     3 คน   
   สัตวแพทย์    จ านวน      1 คน 
 
  การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล 

โรค ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 2556 2557 
1.  อุจจาระร่วง 1,069 1,332 989 507 531 633 
2.  ปอดบวม 181 86 81 64 69 119 
3.  ไข้เลือดออก 62 224 139 120 29 3 
4.  การฆ่าตัวตาย 54 39 25 3 - - 
5.  วัณโรคระบบต่างๆ 70 137 12 17 8 - 
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  สถานการณ์โรคเอดส์ของจังหวัดนครสวรรค์ 

โรคเอดส์ 
ปี 2553 

คน 
ปี 2554 

คน 
ปี 2555 

คน 
ปี 2556 

คน 
ปี 2557 

คน 
ปี 2558 

คน 
1.  จ านวนผู้ติดเชื้อ  HIV 608 373 5523 5993 6304  
2.  จ านวนผู้ป่วย 
Symptomatic HIV 

      

3.  จ านวนผู้ป่วย AIDS 233 95 571 516 337  
     ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
  ข้อมูลรถยนต์งานบริการรักษาความสะอาด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ประเภทรถ จ านวน (คัน) 
รถอัดขยะ 14 
รถบรรทุกขยะเปิดข้าง (ใหญ่) 4 
รถบรรทุกขยะเปิดข้าง (เล็ก) 4 
รถดูดฝุ่น 3 
รถดูดสิ่งปฏิกูล 2 
รถน้ า 5 
รถยกถังคอนเทนเนอร์ 2 
รถเปล 1 
รถยนต์หกล้อ 1 
รถสิบล้อ 1 
รถแคท (ตักหน้าขุดหลัง) 1 
รถดั้มเล็ก 2 
รถคัดแยกขยะ 1 
รถคลีบกลีบบัว 2 
รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ 1 
รถดั้ม หกล้อ 3 
รถกระบะ 2 ประตู 4 ล้อ 2 

  ที่มา : ส านักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนครสวรรค ์
  อัตราก าลังในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       -  พนักงานดับเพลิง  จ านวน  98  คน 
       -  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)  จ านวน  2,414 คน 
  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ประกอบด้วย 

ชนิดยานพาหนะ จ านวน (คัน) ความจ ุ
รถยนต์ดับเพลิง 2 2,000 
รถยนต์บรรทุกน้ า 9 6,000 (5) 5,000 (3) 
รถยนต์บันไดเลื่อนฯ 2 25 m 32 m 
รถยนต์กู้ภัยขนาดกลาง 1 - 
เรือยนต์ดับเพลิง 4 - 
เครื่องสูบน้ า(เล็ก) 60 - 
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4.3 การสังคมสงเคราะห์ 
ประเภท จ้านวน (ราย) ปี 2560 งบประมาณ (บาท) 

จ้านวนผู้สูงอายุ 11,037 87,604,800 
จ้านวนผู้พิการ 1,438 13,804,800 
จ้านวนผู้ป่วยเอดส์ 65 390,000 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 ในเขตเทศบาล มีระบบสาธารณูปโภคเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน  ดังนี้ 
 1) ทางหลวงแผ่นดิน 4 สาย  ที่ส าคัญ  ได้แก่ 
 ก. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1 (พหลโยธิน) 
 ข. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอิน-นครสวรรค์) 
 ค. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก) 
 ง. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (นครสวรรค์-ชัยภูมิ) 
 2) ถนนภายในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด 306 สาย  ยาวประมาณ  161,510.90 เมตร  แยกเป็น 
 ก) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  230  สาย  ความยาว   97,502.90  เมตร 
 ข) ถนนแอสฟลัท์ติก/ลาดยาง  จ านวน    54  สาย  ความยาว   27,837.00  เมตร 
 ค) ถนนลูกรัง/หินคลุก  จ านวน     7   สาย  ความยาว   30,340.00  เมตร 
 ง) ถนนที่มีทางระบายน้ า  จ านวน 306   สาย  ความยาว  161,510.90  เมตร 
 3) พ้ืนที่ถนนและทางเท้า     634,000.00  เมตร 
 4) สะพานลอย คสล.ข้ามถนน                  12 แห่ง 
 5) สัญญาณไฟจราจร                       24 แห่ง 
 6) ไฟฟ้าสาธารณะ                12,000 จุด 
5.2 การไฟฟ้า 
 การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตเทศบาลเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟน.3) จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลทั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และระบบไฟส่อง
สว่างทางสาธารณะ ที่มีก าลังผลิตเพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าใน
เขตเทศบาลจ านวน  27,597  ราย 
5.3 การประปา 
 เทศบาลให้บริการประปาครอบคลุมในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลนครนครสวรรค์ และมีผู้ใช้บริการจ านวน  
31,078  ครัวเรือน  มีแหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปา และแหล่งน้ าดิบส ารอง คือ แม่น้ าปิง มีก าลังการผลิต 
70,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และใช้งานจริงในปัจจุบัน 66,075 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
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สถิติผลการด้าเนินงานของการประปา 

ปี 
พ.ศ. 

จ านวนผู้ใช้น้ า 
(ราย) 

ปริมาณน้ าผลิต 
(ลบ.ม./ปี) 

ปริมาณน้ า
จ าหน่าย 
(ลบ.ม./ปี) 

รายได้ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

2558 31,078 22,680,000 12,764,157 95,929,456.85 87,620,500.60 
2557 30,510 22,176,000 12,629,549 96,250,572.61 87,264,127.46 
2556 29,886 21,535,000 12,797,675 89,595,873.65 85,383,592.60 
2555 29,342 20,458,250 12,719,313 82,864,430.43 76,608,059.66 
2554 29,200 19,625,760 12,307,131 79,426,418.78 75,908,068.06 
2553 28,543 19,764,064 12,690,761 77,132,078.13 75,599,567.90 
2552 27,940 19,228,151 12,119,268 77,768,454.74 65,080,109.12 
2551 27,411 19,061,033 12,083,614 78,555,059.77 71,692,989.79 
2550 27,054 20,050,769 12,228,388 76,501,804.83 70,669,619.78 
2549 26,553 22,434,678 11,968,275 66,460,039.36 64,062,271.42 
2548 26,045 20,346,724 12,269,714 60,241,418.36 55,287,304.32 

  ที่มา : ส านักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค ์
 

สถิติการผลิตจ่ายน้้าประปา ประจ้าปีงบประมาณ  2553 – 2558 
ปงีบ เพ่ิม ปงีบ เพ่ิม ปงีบ เพ่ิม ปงีบ เพ่ิม ปงีบ เพ่ิม ปงีบ เพ่ิม

รายการ ประมาณ (ลด) ประมาณ (ลด) ประมาณ (ลด) ประมาณ (ลด) ประมาณ (ลด) ประมาณ (ลด)

2553 % 2554 % 2555 % 2556 % 2557 % 2558 %

ปริมาณน ้าผลิตเอง      (ลบ.ม.) 19,764,064        2.79    19,625,760        0.70-     20,458,250        4.24    20,565,925        0.53    22,176,000       7.83        22,680,000       2.27        

ปริมาณน ้าจ้าหนา่ย     (ลบ.ม.) 12,670,761        4.55    12,307,131        2.87-     12,719,313        3.35    12,797,657        0.62    12,629,549       1.31-        12,764,157       1.07        

อัตราน ้าสูญเสีย 3,952,813          2.79    3,996,152          1.10     4,091,650          2.39    4,113,185          0.53    4,435,200         7.83        4,536,000         2.27        

(น ้าสูญเสีย + น ้าจ่ายสาธารณะ)

จ้านวนผู้ใช้น ้าสิ นป ี         (ราย) 28,543               2.16    29,200               2.30     29,342               0.49    29,886               1.85    30,510              2.09        31,078              1.86        

รายได้     (บาท) 77,132,078.13   0.82-    79,426,418.78   2.97     82,864,430.43   4.33    89,595,873.63   8.12    96,250,527.61  7.43        95,929,456.85  0.33-        

รายจ่าย   (บาท) 75,599,567.90   16.16  75,908,068.06   0.41     76,608,059.66   0.92    85,383,592.60   11.46  87,264,127.46  2.20        87,620,500.60  0.41        

  ที่มา : ส านักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค ์
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 อัตราค่าน้้าประปา 
 เทศบาลได้จ่ายน้ าให้แก่ผู้ใช้น้ าในอัตราค่าน้ าแบบก้าวหน้าตามระบบสากลเช่นเดียวกับการประปาส่วน
ภูมิภาคและการประปานครหลวง และประเทศอ่ืน ๆ โดยมีอัตราค่าน้ าประปา ดังนี้ 

ช่วงการใช้น้้า 
(ลบ.ม./เดือน) 

อัตราค่าน้้าประปา  
(ผู้ใช้น้้าในเขตเทศบาล) 

(บาท/ลบ.ม.) 

อัตราค่าน้้าประปา  
(ผู้ใช้น้้านอกเขตเทศบาล) 

(บาท/ลบ.ม.) 
0 – 10 
11 – 20 
21 – 50 
51 – 80 

  81 – 100 
101 – ขึ้นไป 

3.50 
5.00 
6.00 
7.00 
7.50 
8.00 

4.50 
6.00 
7.00 
8.00 
8.50 
9.00 

  อัตราการใช้น้ าบ้านเลขท่ีชั่วคราว ลบ.ม. ละ 7 บาท 
ที่มา : ส านักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ 

 
5.4 โทรศัพท์ 
 มีชุมสายโทรศัพท์ในเขตเทศบาล  จ านวน  10 แห่ง   มีหมายเลขโทรศัพท์ เปิดใช้แล้ว จ านวน  19,930  
เลขหมาย  ศูนย์โทรคมนาคม จ านวน  1 แห่ง 
5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 1) ที่ท าการไปรษณีย์   จ านวน  2 แห่ง 
 2) สถานีวิทยุกระจายเสียง  จ านวน  2 แห่ง 
 3) วิทยุชุมชน    จ านวน 20 แห่ง 
 4) สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ จ านวน  6 แห่ง 
 5) หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น   จ านวน  20 ฉบับ 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 ในเขตเทศบาลบริเวณใจกลางเมืองส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและธุรกิจต่างๆ และพ้ืนที่ที่
อยู่ต่อเนื่องจะเป็นบริเวณท่ีเป็นย่านที่อยู่อาศัยเดิมโดยมีลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 
  การพาณิชยกรรมและบริการ 
  - สถานีบริการน้ ามัน                       14 แห่ง 
  - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า             5 แห่ง 
  - ตลาดสด                3    แห่ง 
  - ตลาดริมเข่ือน            2    แห่ง 
  สถานประกอบเทศพาณิชย์ 
  - กิจการการประปาเทศบาล   3  แห่ง 
  - สถานธนานุบาล    3  แห่ง 
  - สถานีขนส่งจังหวัดนครสวรรค์  1  แห่ง 
  - โรงฆา่สัตว์     1  แห่ง 
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  สถานประกอบการด้านการบริการ 
  - โรงแรม    24  แห่ง 
  - โรงภาพยนตร์    1  แห่ง 

ล้าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน พื้นที่(ไร่) พื้นที่(%) 
1 ท่ีอยู่อาศัย 4,353.88 24.930 
2 พาณิชยกรรม 1,094.87 6.269 
3 อุตสาหกรรม 226.61 1.298 
4 คลังสินค้า 331.24 1.897 
5 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 1,354.88 7.758 
6 สถาบันการศึกษา 528.25 3.025 
7 สถาบันศาสนา 354.69 2.031 
8 สถาบันราชการ 938.11 5.372 
9 ท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 151.15 0.865 
10 ชนบทและเกษตรกรรม 412.97 2.365 
11 ป่าไม้ 1,068.16 6.116 
12 แหล่งน้ า 1,147.96 6.573 
13 ท่ีลุ่ม 1,730.97 9.911 
14 ท่ีว่าง 3,770.74 21.590 

 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาล (แยกตามเขต)  รวม  71  ชุมชน 

เขต 1 ประชากร ครัวเรือน 
หลังคา
เรือน 

เขต 2 ประชากร ครัวเรือน 
หลังคา
เรือน 

หัวเมืองพัฒนา 915 197 165 หน้าวัดนครสวรรค์ 621 201 168 
หลังอู่ทันจิตต ์ 678 207 173 บางปรอง 962 234 195 
หิมพานต ์ 441 132 110 ตลาดใหม่ 215 98 82 
ตลาดตายอม 878 307 256 สถานีรถไฟปากน้ าโพ 587 171 143 
วรนาถ 1148 343 286 เขาโรงครัว 700 196 164 
ไชยศิร ิ 720 220 184 เกาะยม 1105 281 235 
ตัดใหม่ 898 264 220 ป้อมหนึ่ง 306 123 103 
สุนันทา 642 186 155 ตลาดลาว 796 248 207 
หลังแขวงการทาง 625 295 246 โกมินทร ์ 306 146 122 
ยุวบัณฑิต 1085 403 335 รณชัย 672 154 129 
เฉลิมชาต ิ 338 141 118 วัดตะแบก 301 102 86 
จ าลองวิทยพ์ัฒนา 283 150 125 หน้าผา 748 207 173 
วิมานแมน 924 315 263 ป่าไม้ 555 243 203 
ดาวดึงส์พัฒนา (ย่งอัน) 942 333 278 ทรายทองพัฒนา 758 238 198 
วัดโพธิ ์ 550 181 164 ตลาดริมเขื่อนต้น

แม่น้ าเจ้าพระยา 
940 324 220 

    ตลาดบ่อนไก ่ 695 231 188 
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ที่มา : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครสวรรค์ 
 

เขต 3 ประชากร ครัวเรือน 
หลังคา
เรือน 

เขต 4 ประชากร ครัวเรือน 
หลังคา
เรือน 

ชอนตะวัน 787 153 128 เจ้าแม่ศรีจันทร์ 1098 337 281 
บางเรารักกันจริง 628 187 156 เขาโกรกพมา่ 421 140 116 
หน้าอุทยานสวรรค์ 484 107 91 วิมานลอย 508 108 90 
พรสวรรค์ 327 101 86 พระบางมงคล 1124 301 251 
หนองผักตบ 1494 656 546 นวมินทร ์ 482 108 90 
หนองปลาแห้ง 500 200 167 หน้าโรงเกลือ 576 222 185 
วัดเขาจอมคีรีนาคพรต 570 113 95 เขานกกระเต็น 1166 293 244 
สะพานด า 1538 593 494 ถาวรพัฒนา 890 340 284 
ตลาดใต ้ 1455 426 355 วัดไทรใต้ 687 192 160 
วัดพรหม 640 398 332 วัดไทรเหนือ 470 329 274 
สามัคคีพัฒนา 885 167 139 ประชานุเคราะห ์ 489 129 99 
วัดเทวดาสร้าง 511 126 105 ข้าง พ.ว.น. 514 101 85 
ฟ้าใหม ่ 517 182 152 หลวงปู่ท้าวพัฒนา 435 105 88 
เดชาพัฒนา 300 100 84 วัดพุทธ 1026 193 161 
หนองสาหร่าย 906 326 272 สวัสดีพัฒนา 930 272 227 
รวมใจพัฒนา 481 148 124 สุขสวัสดิ์ (ศูนย์ท่ารถ) 632 262 219 
สุขสวรรค์พัฒนา 566 161 134 เจ้าพ่อเศรษฐ ี 1254 606 505 
ธารบัวสวรรค์-สิริทรัพย์ 
(สันคู) 

725 210 192 ดารารัตน์ 4 501 170 142 

    ร่วมใจพัฒนา 300 139 116 
    สะพานใหม่พัฒนา 576 110 92 
    เขาช่องลม 671 238 560 
    เขากบเอราวัณ 807 146 122 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่ มีเชื้อชาติไทยคิดเป็นร้อยละ 96.0 รองลงมาเป็นเชื้อชาติจีนเสียส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 1.9   มีเชื้อชาติอ่ืน ๆ เพียงเล็กน้อย รวมไม่เกินร้อยละ 0.1 
 ศาสนาพุทธ  ร้อยละ 99.72  ศาสนาอิสลาม  ร้อยละ 0.09  
 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.18  ศาสนาซิกซ์และอ่ืน ๆ  ร้อยละ 0.01 
8.2 ประเพณีและงานประจ้าปี 

1) งานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้้าโพ 
 เป็นงานประจ าปีที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงของจังหวัด จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีโดยได้
อัญเชิญเจ้าพ่อ-เจ้าแม่จากศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าตรงข้ามตลาดปากน้ าโพ ข้ามฝั่ง
มาที่ปะร าพิธีชั่วคราวและแห่ไปรอบตลาดปากน้ าโพ จะมีการแสดงเชิดสิงโตแห่มังกรทองและขบวนแห่ต่าง ๆ   
ไปตามถนนสายส าคัญ ๆ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ปัจจุบันการเชิดสิงโตและแห่มังกรทองได้มีการพัฒนา
เทคนิค มีการแสดงประกอบแสงสี จนมีความยิ่งใหญ่มโหฬารและมีสวยงามมาก ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวชมงานเป็นจ านวนมาก 
 2) ประเพณีลอยกระทงสาย 
 เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ชาวบ้านชุมชนหน้าผาจะน ากะลาที่เก็บสะสมไว้ตลอดปี มาท าความสะอาด
และตกแต่งด้วยกระดาษสี น าเทียนวางไว้กลางกะลาแต่ไม่ใส่ดอกไม้และธูปเหมือนกระทงทั่วไป และน ามาลอย
ในแม่น้ าเจ้าพระยา โดยจะเริ่มปล่อยกระทงกะลาบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่หน้าผา 
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 3) ประเพณีการแข่งเรือ 

 ประเพณีแข่งเรือของชาวจังหวัดนครสวรรค์ จะจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในช่วงเทศกาลออกพรรษาโดย
วัดที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาจะจัดรวมกับงานประจ าปีของวัด เช่น งานปิดทองไหว้พระของวัดเขา
หรือวัดจอมคีรีนาคพรต งานประจ าปีของวัดเกาะหงส์ เป็นต้น ในงานจะมีการน าเรือขนาดกลาง หรือเรือขนาด
เล็กจากสถานที่ต่างๆ มาท าการแข่งขันกัน มีเสียงเชียร์อย่างสนุกสนาน ปัจจุบันได้จัดประเพณีแข่งเรือของชาว
จังหวัดนครสวรรค์ ที่หน้าศาลากลางจังหวัด มีการแข่งขันชิงรางวัลถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะน าสิ่งของต่าง ๆ ทั้งอาหาร และผลไม้มาวางขายมากมาย การแข่งขัน
เรือจะจัดขึ้น 2 วัน 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้้า 
 1 แม่น้ าเจ้าพระยา เกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น้ าปิง และแม่น้ าน่าน ที่บริเวณปากน้ าโพ     แล้ว
ไหลลงทางทิศใต้สู่ที่ราบลุ่มภาคกลาง และออกสู่ทะเลที่อ่าวไทย เป็นแม่น้ าสายส าคัญที่มีประโยชน์ทั้งทางด้าน
การเกษตร การคมนาคม การอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของพ้ืนที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ ามาตั้งแต่อดีต 
และยังเป็นแหล่งประมงน้ าจืดที่ส าคัญอีกด้วย 
 2 แม่น้ าปิง เป็นล าน้ าสายใหญ่ที่มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาภาคเหนือ ไหลผ่านท้องที่อ าเภอบรรพต
พิสัย อ าเภอเก้าเลี้ยว มาบรรจบกับแม่น้ าน่านเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณต าบลปากน้ าโพเป็นแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ที่ส าคัญอีกสายหนึ่ง ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของประชากรบริเวณสอง
ฝั่งที่แม่น้ าไหลผ่าน 
 3 แม่น้ าน่าน เป็นล าน้ าสายใหญ่ มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาผีปันน้ า จังหวัดน่าน ไหลผ่านจังหวัด
ส าคัญ คือ พิษณุโลก พิจิตร และผ่านท้องที่อ าเภอชุมแสงบรรจบกับแม่น้ าวังแล้วไหลผ่านอ าเภอเมือง
นครสวรรค์ก่อนมาบรรจบกับแม่น้ าปิงที่ต าบลปากน้ าโพ เป็นแหล่งน้ าที่ใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรการ
คมนาคม การอุปโภคบริโภค เช่นเดียวกับล าน้ าอื่น ๆ ที่มีน้ าไหลผ่าน 
9.2 ป่าไม้ 
 ในเขตเทศบาลมีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าไม้อยู่ตามเทือกเขากบ เขาน้อย เขาวัดไทร เขาดาวดึงส์ และเขา
โกรกพม่า ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าโปร่งเชิงเขา มีบางส่วนเป็นป่าปกคลุมหนาแน่น 
9.3 ภูเขา 
 ประกอบไปด้วยเทือกเขากบ เขาน้อย เขาวัดไทร เขาดาวดึงส์ และเขาโกรกพม่า ซึ่งมีลักษณะเป็นป่า
โปร่งเชิงเขา 
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10. อื่นๆ 
สถานะการคลังของเทศบาลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หมวด 2554 2555 2556 2557 2558 
รายรับจริง      
1. หมวดภาษีอากร 76,007,802.07 74,853,751.27 83,500,548 92,365125.75 96,793,511.25 
2. หมวด
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

15,920707.40 14,767,452.84 22,410,312.30 20,584,551.30 21,456,426.30 

3. หมวดรายได้
จากทรัพย์สิน 

11,239,005.07 10,736,310.05 12,068,893.23 14,479,296.24 18,340,292.82 

4. หมวดรายได้
จากสาธารณูปโภค
และเทศพาณิชย์ 

13,134,405.89 15,526,231.13 16,528,841.08 17,258,639.43 15,958,212.43 

5. หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

6,644,605.60 7,971,338.30 8,355,406.16 9,363,144.87 10,296,211.81 

6. รายได้จากทุน 8,000 2,710 15,850 770,000 695,000 
7. เงินอุดหนุนท่ี
รัฐบาลเก็บและ
จัดสรรให้ 

261,983,597.80 276,797,417.24 308,769,801.23 327,323,361.99 324,461,595.40 

8. หมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป 

104,701,310 99,159,893 276,877,581 284,187,105 287,559,204 

9. เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

269,646,162,94 303,188,307.42 208,564,261.53 183,003,192.90 267,449,912.61 

รวมรายรับท้ังสิ้น 739,285,596.82 803,003,411.25 937,091,494.53 949,334,417.48 1,043,010,966.62 
รายจ่ายจริง      
1. รายจ่ายงบกลาง 120,667,019.91 156,086,958.32 201,218,814.83 193,558,007.34 208,375,850.21 
2. รายจ่ายประจ า 519,,775,191.17 541,134,686.24 552,757,194.32 601,453,684.54 601,956,018.88 
3. รายจ่ายเพื่อการ
ลงทุน 

85,895,819 88,594651.18 155,607,499.39 141,339,379.57 202,314,518.67 

รวมรายจ่ายจริง 726,338,030.08 785,816295.74 909,583,508.54 936,351,071.45 1,012,646,387.76 
รายรับจริงสูงกว่า 
รายจ่ายจริง 

12,947,566.74 17,187,115.51 27,507,985.99 12,983,346.03 30,364,576.86 

 
 ที่มา :  ส านักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์ 



 

ส่ ว น ที่  1  -   21 
 

ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 
กิจการ รายได ้ 2554 2555 2556 2557 2558 
สถาน 
ธนานุ
บาล 1 

รายรับ 
(บาท) 

35,412,079.13 38,562,220.37 41,167,059.07 38,871,801.13 37,779,176.46 

รายจ่าย 
(บาท) 

18,529,031.38 22,805,448.11 23,782,214.36 22,330,164.24 21,934,113.64 

ก าไร
สุทธิ 
(บาท) 

16,686,653.49 15,756,772.26 17,385,844.71 16,323,874.22 15,777,192.59 

สถาน 
ธนานุ
บาล 2 

รายรับ 
(บาท) 

26,228,105.71 29,508,236.58 31,090,546.28 28,580,219.35 26,985,230.33 

รายจ่าย 
(บาท) 

8,730,329.75 9,674,306.38 10,825,892.57 10,258,629.21 9,351,598.14 

ก าไร
สุทธิ 
(บาท) 

17,497,775.96 19,833,930.20 20,264,653.71 18,321,527.14 17,633,623.19 

สถาน 
ธนานุ
บาล 3 

รายรับ 
(บาท) 

18,214,875.63 32,926,589.57 38,862,659.36 24,405,119.65 25,455,382.69 

รายจ่าย 
(บาท) 

7,311,868.01 20,288,810.68 23,146,205.14 10,856,479.58 10,640,031.09 

ก าไร
สุทธิ 
(บาท) 

10,903,007.62 12,637,778.89 15,210,425.23 13,548,640.07 14,815,351.60 

สถานี
ขนส่ง 

รายรับ 
(บาท) 

5,502,465.08 4,777,106.00 5,409,307.83 4,562,305.87 4,415,764.46 

รายจ่าย 
(บาท) 

4,500,217.85 4,750,414.24 4,783,154.03 4,325,792.10 4,356,097.22 

 
 



 
 

ส่วนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
1. สรปุผลการด าเนนิงานตามงบประมาณที่ไดร้ับ และการเบิกจา่ยงบประมาณ ในปงีบประมาณ  
1.1 สรปุสถานการณ์การพฒันา การตัง้งบประมาณ การเบกิจา่ยงบประมาณ 
การวางแผน 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน  2558 โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) 

1.ยุทธศาสตรด์้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

32 355,719,050 33 347,929,050 28 335,449,050 

2.ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

68 305,523,090 69 1,754,267,500 73 357,460,001 

3.ยุทธศาสตรด์้านสวัสดิการ
สังคมและชุมชน 

41 204,409,078 41 207,609,078 40 207,315,000 

4.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนา
กายภาพเมือง 

112 1,311,340,000 58 1,468,365,000 21 236,046,000 

5.ยุทธศาสตรด์้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง 

17 23,560,000 10 4,480,000 10 4,480,000 

6.ยุทธศาสตรด์้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

109 140,049,500 54 161,189,300 54 61,024,100 

รวม 379 2,340,600,718 265 3,943,839,928 226 1,201,774,151 
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1.2 การประเมนิผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏบิตัใินเชงิปรมิาณ 
การจัดท างบประมาณ 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่  23 
ธันวาคม  2558  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนการด าเนินงาน สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
1.ยุทธศาสตรด์้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 24 4,304,050.00 

2.ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 55 122,084,414.00 
3.ยุทธศาสตรด์้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 36 18,535,000.00 
4.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนากายภาพเมือง 41 69,802,000.00 

5.ยุทธศาสตรด์้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 12 12,940,000.00 
6.ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการที่ด ี 68 49,703,116.00 

รวม 236 277,368,580.00 

 
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเติม จ านวน 4 ฉบับ 

ยุทธศาสตร์ 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 

โครง
การ 

งบประมาณ 
โครง
การ 

งบประมาณ 
โครง
การ 

งบประมาณ 
โครง
การ 

งบประมาณ 

ด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 1 275,000,000   

ด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม 

- - - -     

ด้านสวสัดิการ
สังคมและชุมชน 

- - - -     

ด้านพัฒนา
กายภาพเมือง 

6 16,582,000 8 9,380,000 5 2,843,000 3 4,892,000 

ด้านการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

- - 2 3,800,000     

ด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

9 12,498,852 9 8,293,400 3 1,980,000 2 12,100,000 

รวมท้ังสิ้น 15 29,080,852 19 21,473,400 9 279,823,000 5 16,992,000 
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1.3 การประเมนิประสิทธผิลของแผนพฒันาท้องถิน่ในเชงิคณุภาพ 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ รวม 98 โครงการ จ านวนเงิน 80,079,488 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้
ข้อมูล ณ วันที่  31  ตุลาคม  2559  (ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ อปท. e-plan) 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรด์้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 11 1,347,599.50 11 1,347,599.50 
2.ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

14 51,110,891.00 14 51,110,891.00 

3.ยุทธศาสตรด์้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 20 2,943,845.88 20 2,943,845.88 

4.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนากายภาพเมือง 6 4,041,028.00 6 4,041,028.00 

5.ยุทธศาสตรด์้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

9 8,728,475.00 9 8,728,475.00 

6.ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการที่ด ี 38 11,907,648.34 38 11,907,648.34 

รวม 98 80,079,487.72 98 80,079,487.72 

 
2. สรปุปัญหาอปุสรรคการด าเนนิงานทีผ่า่นมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

 ปัญหาและอุปสรรค  
 1. ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนา 
 2. ปัญหาความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม
โครงการได้ทันที 
 แนวทางแก้ไขปัญหา 
 1. ท าความเข้าใจกับประชาชนในการประชุมประชาคม  โดยให้ประชาชนเสนอโครงการที่จ าเป็น 
 2. ท าความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาชนถึงระบบการท างานต่าง ๆ ของเทศบาล 
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สรุปผลการประชาคมเมืองเทศบาลนครนครสวรรค์ 
วันที่  2 พฤศจิกายน 2559 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1. ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ 
  - ขาดคนดูแล , ขาดความรู้ 
  - ปัญหาสายตา 
  - ศูนย์ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ไม่เพียงพอ 
  - ขาดสถานที่ในการท ากิจกรรม 
  - ติดบ้าน ติดสังคม ติดเตียง 
2. วัยรุ่น 
  - ท้องก่อนวัยอันควร โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
  - ติดยาเสพติด สุรา 
  - พฤติกรรมไม่เหมาะสม มั่วสุม ติดเกมส์ 
 
3. วัยท างาน 
  - ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
  - ขาดอุปกรณ์ออกก าลังกายในชุมชน 
  - โรคเรื้อรัง , โรคอ้วน 
4. วัยเด็ก 
  - พัฒนาการล่าช้า 
  - ปัญหาทางโภชนาการ ได้รับนมแม่ไม่ครบ 6 เดือน 
  - ฉีดวัคซีนไม่ครบ 
5. โรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก วัณโรค 
  - มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชน 
  - โรคพิษสุนัขบ้า 
  - ขยะตกค้าง 
  - การจัดเก็บขยะไม่เรียบร้อยและไม่ทั่วถึง 
  - ปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้บ่อขยะเต็ม 
 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางกาย ใจ สังคม 
  - จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต (ศูนย์ฯ 2) 
  - จัดอบรมดูแลผู้สูงอายุ 
 
 
 
2. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา 
  - โครงการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
  - โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น 
แข่งขันกีฬาชุมชน 
  - โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงไปบ าบัด 
3. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและการดูแล
สุขภาพ (3อ. 2ส.) 
  - คัดกรองสุขภาพ 
  - โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 
4. คัดกรอง ติดตามการฉีดวัคซีน 
  - ส่งเสริมความรู้เรื่องนมแม่ โภชนาการ พัฒนาการ 
  - กิจกรรมฝึกการกระตุ้นพัฒนาการ 
 
5. กิจกรรม Big cleaning day ทุกเดือนในชุมชน 
  - กิจกรรม 5ป.  1ข. 
  - คัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อ และติดตามการรักษา 
  - มีมาตรการทางกฎหมาย (ออกเทศบัญญัติ) 
  - กิจกรรมการคัดแยกขยะในชุมชน 
  - น าขยะแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า 
  - รณรงค์สร้างจิตส านึกในการลดใช้ขยะ 
  - จัดหาถังขยะให้เพียงพอต่อปริมาณขยะ 
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ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 

1. ขาดแคลนบุคลากร 
- บุคลากรไม่ตรงสายงาน 
- ไม่อยู่ในห้องเรียน 
- ท างานนอก 
- ไม่ควรให้ครู นักเรียนออกนอกห้องเรียน 
 
 
2.ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา 
- โต๊ะเทเบิลเทนนิสที่อุทยานสวรรค์ 
3.นักเรียนย้ายออกกลางคัน 
- ย้ายโรงเรียน 
- ออกจากระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ผู้ปกครองนักเรียนขาดการติดตามดูแลนักเรียน 
5.ผู้ปกครองไม่ร่วมสร้างเสริมปลูกฝังระเบียบวินัยแก่
นักเรียน 
6.นักเรียนขาดคุณธรรม 
7.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยครู นักเรียน และบุคลากร 
8.บุคลากรขาดเวลาและอุปกรณ์การออกก าลังกาย 
9.ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา, นาฎศิลป์ ,ขับร้อง 
10.เพิ่มหลักสูตรอ่านออก เขียนได้ ภาษา 

1. ศึกษาทางอินเตอร์เน็ต 
- จัดหาครู LD 
- ศึกษาทาง NET 
- สร้างแหล่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
- ปรับปรุงห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน 
- จ้างครูที่เกษียณท่ีมีความรู้ความสามารถ 
- พัฒนาบุคลากร 
2. ใช้เงิน สปสช. 
 
3. ศึกษาสาเหตุของปัญหา 
- เยี่ยมบ้านนักเรียน 
- จัดหาทุนช่วยเหลือนักเรียน 
- บูรณาการหลักสูตร 
- เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน- ขอความมือจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
- ส ารวจว่านักเรียนออกจากระบบจ านวนเท่าไร 
- จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครอง เรื่องกฎหมาย 
- คัดกรองนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 
- MOU ศึกษาต่อกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
- ขาดการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา/สร้างเครือข่าย 
- การแก้ปัญหาเด็กในสถานศึกษาใช้เวลาไม่เหมาะสม  
(เล่นเกมส์) มั่วสุม ในช่วงปิดภาคการศึกษา 
- เปิดเวที จัดกลุ่มให้มีการศึกษานอกหลักสูตร เช่น ดนตรี 
กีฬา อาชีพเสริม โดยเทศบาลสนับสนุนงบจ้างครูสอนและ
เก็บค่าเล่าเรียนจากผู้สนใจ 
4.ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ 
5.ส่งเสริมคุณธรรมแก่ผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 
6.ติดตั้งเครื่องออกก าลังกายภายในโรงเรียน เช่น เครื่องปั่น
จักรยาน ลู่วิ่ง เวท 
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ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ผู้ด้อยโอกาส 
 
 
2. อาชีพ 
 
 
3. ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน ภัยพิบัติ 
 
 
4. ขาดการประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
 
5. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมชุมชน 
 
 
6. เด็กหอเสียงดัง มั่วสุม 
7. ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน 
8. ความรุนแรงในครอบครัว 
 
9. ไม่มีการวางแผนการใช้เงิน 
 
10. สวัสดิการผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วย ไม่เพียงพอ 
11. ขาดอุปกรณ์ด้านการกีฬา 
 
12. การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
13. การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในกิจกรรม
ต่างๆของชุมชน 
14. การขาดความรู้ของคณะกรรมการชุมชน 
 
15. ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน 
16. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

1. โครงการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ 
- โครงการอบรมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
- โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง 
2. โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
- โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
- โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ โอท๊อบ 
3. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน 
- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
4. จัดให้มีหอกระจายข่าวในชุมชน 
- จัดให้มีเสียงตามสายในชุมชน 
5. จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน 
- จัดประชุมประชาคมแผนชุมชน แผนสตรี 
- โครงการสนับสนุน ศพด. 
6. โครงการอบรมผู้ประกอบการหอพัก 
7. จัดให้มีสวัสดิการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ 
8. โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
- โครงการส่งเสริม อบรม พิทักษ์ความเสมอภาค 
9. โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. จัดให้มีสวัสดิการผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
11. จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน 
- โครงการส่งเสริมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
12. จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
13. โครงการอบรมให้เด็ก เยาวชนในการมีส่วนร่วมในชุมชน 
14. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้กับ
คณะกรรมการชุมชน และประชาชน 
15. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
16. โครงการส่งเสริมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1.ขอให้ท าสายไฟฟ้าลงดิน จัดระเบียบสายไฟฟ้า
บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ 
2. ชุมชนชอนตะวัน 
   - ขยายเขตไฟฟ้า ขอไฟส่องสว่าง ซอย 9 
   - ขยายท่อระบายน้ า ซอย 12 
   - ปรับปรุงถนน ซอย 6,8,12 
3. ชุมชนไชยศิริ 
   - ปรับปรุงถนน ซอย อรรถกวี 8,9,10, 
   - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในชุมชน 
   - ขยายท่อเมนประปาซอยอรรถกวี 8-10 
4. ชุมชนสะพานใหม่พัฒนา 
   - ถนน คสล.ภายในชุมชนพร้อมท่อระบายน้ า ซอย    
ข้างเพชรกระจกอลูมิเนียม 
   - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน 
5. ชุมชนสุนันทา 
    - ก่อสร้างท่อระบายน้ า ซอย 3/1 พร้อมถนน 
    - ซ่อมแซมฝาท่อ และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
6. ชุมชนนวมินทร์ 
    - ลอกท่อระบายน้ าภายในชุมชน 
    - ก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ าหลังหมู่บ้าน
พารากอน 
7. ชุมชนโรงเกลือ 
    - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า 
    - เปลี่ยนท่อเมนประปาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
8. ชุมชนเกาะญวน 
    - เพ่ิมสวนสาธารณะประโยชน์ และเลนจักรยาน 
9. ชุมชนหนองปลาแห้ง 
    - ปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ าภายในชุมชน 
    - ก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลัก 
10. ชุมชนสะพานใหม่พัฒนา 
    - น้ าขังภายในชุมชนถนนซอยแยกจากข้างร้านลิ้น
วัวถึงแม่น้ าปิง 

1. ส่งให้ส านักการช่างส ารวจ ตรวจสอบ และ
ด าเนินการแก้ไข 
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

11. อุทยานสวรรค์ 
 - เพ่ิมสวนรุกขชาติ 
 - ปัญหานกพิราบภายในอุทยานสวรรค์ ฝั่งประตู
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ 
 - ปรับปรุงเกาะกลางอุทยานสวรรค์ 
12. ชุมชนโกมินทร์ 
    - ขยายเมนประปา และถนน คสล. ซอยธรรมวิถี 
    - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
    - ถนนพร้อมท่อระบายน้ าซอยโกสีย์ 38/2 
13. ชุมชนตัดใหม่ 
    - ก่อสร้างถนนภายในชุมชน  
    - ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 4 ซอย 
14. ชุมชนป้อมหนึ่ง 
    - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน 
15. ชุมชนฟ้าใหม่ 
    - ก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชน  
    - ซ่อมแซมถนน ไฟฟ้า สวนสาธารณะประโยชน์ 
    - ลอกท่อระบายน้ า  
16. ชุมชนตลาดตายอม 
    - ซ่อมแซมถนนภายในชุมชน 
    - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
17. ชุมชนถาวรพัฒนา 
    - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
18. ชุมชนตลาดลาว 
    - ปรับปรุงถนนซอยสวรรค์วิถี 1 
    - ลอกท่อระบายน้ า ซอยโกสีย์ 1 
    - ซ่อมแซมถนนโกสีย์ (หน้าโรงน้ าแข็งยงไถ่) 
19. ชุมชนสามัคคีพัฒนา 
    - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน และ
หน้าศูนย์ 3  
 
 

1. ส่งให้ส านักการช่างส ารวจ ตรวจสอบ และ
ด าเนินการแก้ไข 
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
20. ชุมชนวัดพุทธ 
  - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบระบายน้ า 
   - ปรับปรุงฝารางระบายน้ า แยกวัดคีรีวงษ์ 2 ฝา 
21. ชุมชนหนองผักตบ 
   - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา ถนนภายในชุมชน 
22. ชุมชนหนองสาหร่าย 
  - ปรับปรุงผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ า 
  - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
  - ป้ายบอกซอยในชุมชน 
23. ชุมชนวัดไทรเหนือ 
  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ า ซอย
โกสีย์ 2,8,10 และซอยข้าง ม.ริเวอร์ไซด์ 
24. ชุมชนเขานกกระเต็น 
    - ขยายเขตไฟฟ้า 
25. ชุมชนสถานีรถไฟ 
    - ปรับปรุงระบบน้ าประปา 
25. ชุมชนบางปรอง 
    - ปรับปรุงถนนรอบชุมชน 
    - ขยายก าลังการผลิตน้ าประปา 
    - ศึกษาก่อสร้างระบบขนส่งระบบราง 
26. เพ่ิมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ 
   - ปรับปรุงระบบระบายน้ า ถ.สวรรค์วิถีซอย 65 
และซอย 67 
27. ปรับปรุงท่อระบายน้ าตั้งแต่ บิ๊กซี 2 ถึงหน้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
28. ชุมชนเขาโกรกพม่า 
    - เพ่ิมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ 
29. ชุมชนเกาะยม 
    - ปรับปรุงถนนในชุมชน เพ่ิมไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะ 
  

1. ส่งให้ส านักการช่างส ารวจ ตรวจสอบ และ
ด าเนินการแก้ไข 
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
29. ชุมชนร่วมใจพัฒนา 
    - ปรับปรุงถนนซอย 1 ,2  
    - ก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ าซอย 5 
    - ป้ายจราจรในชุมชนลดความเร็ว 
    - แท่นน้ าดื่มประปา 
30. ปรับปรุงพื้นท่ีริมน้ าถนนเจ้าสี่พระยา 
31. ก่อสร้างสวนสาธารณะ แห่งที่ 2 

 

 
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ังคง 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 
1.กลุ่มมั่วสุมยาเสพติด (ชุมชน พวน.) 
2.กลุ่มเด็กแว๊นสร้างความเดือดร้อน 
3.ร้านเกมส์ 
4.กล้องวงจรปิดไม่เพียงพอ (ชุมชน พวน.) 
5.ถนนทางเท้าไม่ปลอดภัย 
6.แสงสว่างภายในชุมชนไม่เพียงพอ 
7.ให้มีการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในชุมชน 
8.ขอป้อมยามต ารวจชุมชนป้อมหนึ่ง 
9.ห้ามรถบรรทุกดินท าดินร่วง,รถบรรทุกวิ่งในเมือง 
10.ขอหลักประปาดับเพลิงชุมชนเขาโรงครัว 
11.การก่ออาชญากรรม ชุมชนจ าลองวิทย์,ชุมชน 
พวน.,ชุมชนเกาะยม 
12. กระจกโค้งเพ่ือการมองเห็นในชุมชน 
13. การวางสิ่งของบนทางเท้า 
14. การก าหนดจุดผ่อนผันการขายของ 

1.จัดให้มีการรณรงค์ 
2.แจ้งเบาะแส 
3.มีสายตรวจ / ต ารวจ 
4.ให้ติดกล้องเพ่ิม 
5.ให้มีสายตรวจ 
6.ติดตั้งไฟฟ้าเพ่ิม 
7.มอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้ 
 
9.จัดให้วิ่งเป็นเวลา 
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ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 

1. การแจ้งข่าวสารยังไม่ถึงชุมชน  
2. ปรับปรุงหอกระจายข่าวแบบไร้สายในชุมชน 
 
3. ปรับปรุงห้องน้ าเทศบาล 
4. ปรับปรุงทางลาดผู้พิการ 
5. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาล ณ จุดเดียว 

1. ส ารวจจุดที่ให้บริการ ขยายให้ทั่วถึง 
1. เพ่ิม / ปรับปรุง / ส ารวจในชุมชน และจัด
เจ้าหน้าที่เข้าอบรม / ดูแล 
1. ส ารวจ ตรวจสอบ และด าเนินการแก้ไข 
 
 
 

 
 



 

 

ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) 
วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 
 (1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
 (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
 (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการ
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 - ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
 - พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ ทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 - ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
 - ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
 - เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ 
 - กระจายการให้บริการภาครัฐทั งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม
และท่ัวถึง 
 - การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 - ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
 - ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั นสูง 
 - วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 - เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
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 - ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวก
การค้าการลงทุน  
 - เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 - พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)  
 - เพ่ิมพื นที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 15 ของพื นที่ประเทศ โดยส่งเสริมการปลูกไม้มี
ค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 
 - เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน  า พ.ศ. .... และแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า 
 - ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน 
 - ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ ด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ 
 - ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 - สังคมมีความสมานฉันท์ 
 - ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทางทหาร  
 - อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก  
 - อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ในต่ ากว่าอันดับที ่10 ของโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 - ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  
 - ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ  
 - ป้องกันและปราบปราม 
 - ปฏิรูปกฎหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 - การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานคมนาคมขนส่ง 
 - การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 - การพัฒนาด้านพลังงาน 
 - การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 - ส่งเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
 - พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
 - พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน. 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคเหนือ 
 พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการเชิง
สร้างสรรค์ และยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
 แนวทางการพัฒนาภาคเหนือ 
 ท่องเที่ยว  พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว
บริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
 พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่องเที่ยว
มรดกโลก กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
 พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่าน 
 สนับสนุนเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและธุรกิจด้านอาหารและสินค้าเพ่ือสุขภาพ บริการทาง
การแพทย์และการศึกษา และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
 เกษตร  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิดเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด 
 พัฒนาภาคเหนือตอนบนเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ ภาคเหนือตอนล่างเป็นฐานการผลิตเกษตร
ปลอดภัยในรูปแบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ 
 ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปในพื นที่ที่เป็นแหล่งผลิตส าคัญ 
 พัฒนาพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ และก าแพงเพชรให้เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน 
 สังคม  พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือท่ีเร็ว
กว่าระดับประเทศ 10 ปี 
 ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุ 
 พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
 สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวและชุมชน 
 ทรัพยากรฯ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุลแก่
ระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการ 
 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน  าในพื นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
 พัฒนาการบริหารจัดการน  าอย่างเป็นระบบในลุ่มน  าปิง วัง ยม และ น่าน 
 สนับสนุนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื นที่ภาคเหนือตอนบน และจังหวัดตาก 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี 
วิสัยทัศน์  “เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตร การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมล ้าค่า” 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 แผน 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน กระบวนการผลิตข้าว และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั งในประเทศและต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด และการกระจายสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตามมาตรฐานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั งชาวไทย  และชาว
ต่างประเทศ 
1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 

 “ศูนย์กลางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและ  นันทนาการ 
สังคมมีความเข้มเข็ง และสิ่งแวดล้อมที่ดี  ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นองค์กรหลักในการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ     
ภายในปี พ.ศ. 2564” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์และสืบสาน  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครนครสวรรค ์
2.1 วิสัยทัศน์ 

“คนสุขภาพดี การศึกษาได้มาตรฐาน รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่าอยู่ ชูเศรษฐกิจพอเพียง” 
2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  4  แผนงาน 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่
เหมาะสมและพัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
 2. เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
 3. เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือ
การป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน  า 
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ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  5  แผนงาน 
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์     ให้
ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. พัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมให้สื่อสารได้ 3 ภาษา 
 4. ส่งเสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน 
 5. การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น การด าเนินชีวิต ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย 
ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน  3  แผนงาน 
 1. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 3. จัดสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง  4  แผนงาน 
 1. พัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั งระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พื นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ 
 3. ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ าหน่ายน  าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพ
น  าประปา 
 4. ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน  า ระบบป้องกันน  าท่วม / และแก้ไขปัญหาน  าท่วม 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง  2  แผนงาน 
 1. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี  3  แผนงาน 
 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
2.3 เป้าประสงค์ 
1. มีระบบบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
2. มีการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างจิตส านึกและ สร้างโอกาสในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนาและวัฒนธรรม
แก่ประชาชนและเยาวชน 
3. มีการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและรายได้เพ่ิมให้กับประชาชนในเขตเทศบาล 
4. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งท่องเที่ยว และพื นที่นันทนาการที่ได้มาตรฐาน 
5. มีความพร้อมในการพัฒนา ความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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2.4 ตัวชี วัด 
1. ประชาชนร้อยละ 70  มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย 
2. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
3. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ นในอัตราร้อยละ 5 และพ่ึงตนเองได้มากขึ น 
4. ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 95 มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งท่องเที่ยว และพื นที่
นันทนาการที่ได้มาตรฐาน 
5. ประชาชนสามารถป้องกันเหตุสาธารณภัยได้และได้รับความช่วยเหลือร้อยละ  90 
6. การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 
3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ใช้การวิเคราะห ์SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trendปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา 
 ประเด็นการพัฒนาที่  1  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 จุดแข็ง ได้แก่ 
  1. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจน และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  2. งบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 
  3. มีโครงสร้างงานด้านสาธารณสุขครบทุกด้าน 
  4. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 จุดอ่อน  ได้แก่ 
  1. ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล สัตวแพทย์ และ
นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 
  2. การจัดท าฐานข้อมูลประชากรด้านสุขภาพยังไม่ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน 
  3. ความร่วมมือ และการประสานงานในองค์กรมีน้อย 
  4. การติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการ ยังไม่เป็นรูปธรรม 
  5. การจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรยังไม่เป็นระบบ 
  6. ไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ( Data Center ) ของหน่วยงาน  

 โอกาส  ได้แก่ 
  1. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนด้านการบริการ วิชาการ ข้อมูล 
  2. ชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
  3. มีกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร นครสวรรค์ ที่ให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
  4. มีแกนน าชุมชนครบทุกชุมชน 
  5. มีระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับด้านสาธารณสุข เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
  6. เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลครอบคลุมทั่วถึงทุกพื นที่ 
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 อุปสรรค  ได้แก่ 
  1. แกนน าชุมชนบางส่วนยังขาดความเข้มแข็ง และเอกภาพในการท างาน 
  2. สื่อประชาสัมพันธ์ที่น าเสนอมีความครอบคลุมเนื อหาไม่เพียงพอและขาดการคัดกรองก่อน
น าเสนอ  
  3.ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
  4. มีพื นที่กว้าง และจ านวนชุมชนมาก ประชาชนมีความแตกต่างด้านเศรษฐกิจสังคม 
  5. มีปัญหาน  าท่วมในบางพื นที่   
  จากผลวิเคราะห์จะสรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ จะท าให้
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

  ประเด็นการพัฒนาที่  2   ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 จุดแข็ง  ได้แก่ 

  1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชน และกลุ่มภาคีต่างๆ 
  2. งบประมาณวัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอกับความต้องการ 
  3. มีการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
  4. มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 
  5. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจ านวนเพียงพอ 

 จุดอ่อน  ได้แก่ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการพัฒนาและสอนไม่ตรงตามวุฒิการศึกษา 
  2. การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ ไม่คุ้มค่า 
  3. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพ 
  4. นโยบายการบริหารไม่ต่อเนื่อง 
  5. ผู้เรียนขาดการปลูกฝัง การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

 โอกาส  ได้แก่ 
  1. มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  2. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ในหลากหลายสาขา 
  3. ชุมชน ผู้ปกครอง เอกชนและองค์กรต่างๆให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 อุปสรรค  ได้แก่ 
  1. ขาดการประสานงานการใช้ทรัพยากรร่วมกันและขาดการสร้างเครือข่าย 
  2. กระบวนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์มาจัดการเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ 
  3. กฎหมาย ระเบียบ ไม่เอื อต่อการให้การสนับสนุนและมีการแสวงหาประโยชน์ 
  จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสามารถ
ด าเนินการได้ และจะก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างจิตส านึก และสร้างโอกาสในการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูศาสนา และวัฒนธรรมแก่ประชาชนและเยาวชนในเขตพื นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ 
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  ประเด็นการพัฒนาที่  3  ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 จุดแข็ง  ได้แก่ 

  1.  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  บุคลากรมีความทุ่มเทและอดทนในการท างาน 
  3.  งบประมาณที่สนับสนุนมีเพียงพอ 
  4.  ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนด้านส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

 จุดอ่อน  ได้แก่ 
  1. จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ 
  2. เครื่องมือเครื่องใช้ด้านเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอ 
  3. ฐานข้อมูลชุมชนไม่เป็นปัจจุบัน 

 โอกาส  ได้แก่ 
  1. นโยบายรัฐบาล 
  2. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน 
  3. ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

 อุปสรรค  ได้แก่ 
  1. ปัญหาการเมืองภายนอกหน่วยงาน 
  2. งานและการจัดกิจกรรมทับซ้อนกับหน่วยงานภายนอก 
  3. มีข้อจ ากัดของเวลาในการจัดโครงการและกิจกรรม เพราะได้รับผลกระทบจากหน่วยงานภายนอก 
  จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ประเด็นการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและชุมชนดังกล่าว
สามารถด าเนินการได้  ซึ่งจะก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนในเขตเทศบาลได้ 

  ประเด็นการพัฒนาที่  4   ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการท่องเที่ยว  
 จุดแข็ง  ได้แก่ 

  1. มีเครื่องจักรกล  และแรงงานคนพอเพียง วัสดุอุปกรณ์ครบครัน 
  2. มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง / หลายๆด้านครบ 
  3. มีงบประมาณรองรับทุกด้านเพียงพอ 
  4. มีสถานที่พร้อมบริการประชาชนหลายด้าน 
  5. ผู้บริหารพร้อมให้การสนับสนุน 
  6. มีแหล่งน  าดิบที่ใช้ในการผลิตน  าประปา เพียงพอ เป็นต้นแม่น  าเจ้าพระยา 

 จุดอ่อน  ได้แก่ 
  1. มีปัญหาด้านฐานข้อมูล / การเก็บข้อมูล 
  2. มีปัญหาด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างสังกัด 
  3. มีปัญหาระหว่างด าเนินการปฏิบัติงานทั งภาครัฐและภาคเอกชน 
  4. มีปัญหาเกี่ยวกับตัวบุคลากรที่ขาดจิตส านึก 
  5. ท่อเมนประปาใช้งานมานานมีท่อแตก ท่อรั่ว บ่อยครั ง 
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 โอกาส  ได้แก่ 
  1. เป็นประตูสู่ภาคเหนือ 
  2. เป็นต้นก าเนิดแม่น  าเจ้าพระยา 
  3. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกับจังหวัดใกล้เคียง 
  4. มีภูมิประเทศเหมาะส าหรับการท่องเที่ยว 

 อุปสรรค  ได้แก่ 
  1. ขาดการวางผังเมืองที่ดี  จึงไม่อ านวยต่อการพัฒนา 
  2. มีปัญหาน  าท่วมและภัยแล้ง 
  3. มีปัญหาประชาชนบุกรุกครอบครองพื นที่สาธารณะ 
  4. ระเบียบกฎหมายบางข้อไม่เอื ออ านวยที่จะน าไปปฏิบัติ 

  5. ความเจริญเติบโตของเมืองมบี้านจัดสรรขึ นเป็นจ านวนมากท าให้ก าลังส่ง จ่าย น  าไม่เพียงพอ 
  6. ประชาชนบางส่วนขาดความตระหนัก จิตส านึกในการเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

  จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  สามารถด าเนินการแก้ไขได้ตามมาตรฐานแล้ว  คาดว่า
ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

 ประเด็นการพัฒนาที่  5  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
 จุดแข็ง  ได้แก่ 

  1. ผู้บริหารเทศบาล มีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติงานด้านเทศกิจ 
  2. บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  3. ด้านงบประมาณเพียงพอที่จะใช้ในการบริหารงาน 

 จุดอ่อน  ได้แก่ 
  1. เครื่องมือเครื่องใช้มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  2. พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  3. พนักงานจ้างเทศกิจขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 

 โอกาส  ได้แก่ 
  1. การรับรู้และรับทราบ และการมีนโยบายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแน่ชัด 
  2. ประชาชนให้ความร่วมมือในกิจกรรม 

 อุปสรรค  ได้แก่ 
  1. กฎหมายและระเบียบที่ไม่ทันสมัย 
  2. พื นที่ในการควบคุมดูแลมีจ านวนมาก 
  3. ประชากรในพื นที่ให้ความร่วมมือเป็นส่วนน้อย 
  4. การประสานงาน ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น อยู่ในระดับน้อย 
  จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาดังกล่าว ท าได้ เพราะเทศบาลนคร
นครสวรรค์มีเครื่องมือ  และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  มีหน่วยงานที่ช่วยเหลือและสนับสนุน  พร้อมทั ง
แนวทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นวาระแห่งชาติด้วย  ถ้าด าเนินการพัฒนาตามประเด็นการ
พัฒนาส าเร็จแล้วจะท าให้เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและความพร้อมสูงในด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
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  ประเด็นการพัฒนาที่  6   ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 จุดแข็ง  ได้แก่ 

  1. มีคณะผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ 
  2. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจน 
  3. มีบุคลากรส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพ 
  4. มีระบบการบริหารที่เป็นหลักธรรมาภิบาล 
  5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
  6. มีการบริการที่รวดเร็วเสมอภาคเป็นธรรม 

 จุดอ่อน  ได้แก่ 
  1. ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรในภาพรวมยังขาดความคล่องตัว 
  2. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจและความช านาญในการปฏิบัติงาน 
  3. ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
  4. ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

 โอกาส  ได้แก่ 
  1. พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ที่ต้องท า 
  2. รัฐบาลและจังหวัดให้การสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินกิจการของเทศบาล 
  3. หน่วยงานและองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืนนิยมมาเยี่ยมชมดูงาน 
  4. หน่วยงานภาคเอกชนด้านการสื่อสารมวลชนน าไปเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ 
  5. หน่วยงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และท าการวิจัยเพื่อผลทาง
การศึกษาและประโยชน์ทางวิชาการ 

 อุปสรรค  ได้แก่ 
  1. การสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลและจังหวัดยังขาดความคล่องตัวต่อเนื่อง 
  2. ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอในการด าเนินโครงการจากภาครัฐ 
  3. องค์กรประชาชนและภาคเอกชนยังไม่ให้ความส าคัญและความร่วมมือเท่าที่ควร   
  จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการงานเทศบาล
ดังกล่าว  สามารถด าเนินการได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชากรในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 
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 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1.1 ข้อมูลด้านปัญหา 
  ในเขตพื นที่ของเทศบาล มีปัญหาอันเกิดจากการเจริญเติบโตของท้องถิ่นในเรื่องการเพ่ิมของ
จ านวนประชากร ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถจัดเก็บทั่วถึง เพราะปัญหาที่เกิดขึ นเป็นไปโดยผลจากความ
เจริญของท้องถิ่น มีขยะอันตรายหากไม่มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นจะท าให้ผู้ที่อาศัยอยู่ได้รับความเดือดร้อน
จากมลภาวะต่างๆ  ซึ่งเป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนั น จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว การจัดท าฐานข้อมูลประชากรด้านสุขภาพยังไม่ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน 
ไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ( Data Center ) ของหน่วยงาน 
  1.2  ข้อมูลด้านศักยภาพ 
  ในเขตเทศบาลมีศูนย์บริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชน  ชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วม และ
ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน นอกจากนี เทศบาลยังมีสถานที่ก าจัดขยะเพ่ือรองรับขยะจากชุมชนและพื นที่
ใกล้เคียง  และยังมีชุมชนปลอดยาเสพติดโดยมีหน่วยงานให้ความสนใจต่อเรื่องนี อย่างจริงจัง มีอุทยานสวรรค์
เป็นสถานที่รวมกิจกรรมประเภทการออกก าลังกายและการท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
  1.3  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อปัญหา 
  จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ น ประชาชนในเขตเทศบาลจึงมีความต้องการอยากจะให้จัดสร้างศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ( Data Center ) ของเทศบาล มีจ านวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่สามารถออกไปดูแลให้
การรักษาประชาชนได้อย่างพอเพียง  นอกจากนั น ยังมีความต้องการตลาดสดที่ ถูกสุขลักษณะที่ได้มาตรฐาน 
ตลอดจนการปรับปรุงวิธีการเก็บขนขยะและก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ อีกทั งต้องการสถานที่ก าจัดขยะและ
การแปลงขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั งการสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.4  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อศักยภาพ 
  เทศบาลควรมีการจัดสร้างศูนย์บริการด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลเพ่ิม ปรับปรุงก่อสร้าง
โรงฆ่าสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน และส่งเสริมในด้านกิจกรรมชุมชนให้มีความเข้มแข็งเป็นชุมชน
ปลอดยาเสพติด 
 2   ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  2.1  ข้อมูลด้านปัญหา 
  การจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครสวรรค์ระดับปฐมวัยยังขาดการพัฒนาด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม นักเรียนระดับขั นพื นฐานขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ มารยาท เยาวชน
ขาดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และละเลยวัฒนธรรมแบบไทย ขาดการสร้างเครือข่ ายทางการศึกษากับ
หน่วยงานอื่นๆ 
  2.2  ข้อมูลด้านศักยภาพ 
  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเปิดสอนตั งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล 1-3 ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพ เก่ง ดี มีสุข และยังเพ่ิมเติมการ
สอนวิชาภาษาจีน ชั น ป.1-ม.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทุกระดับชั น การจัดการเรียนร่วม
หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย และสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านกีฬาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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  2.3  ข้อมูลความต้องการที่ตอบสนองต่อปัญหา 
  จากประเด็นปัญหาที่ขาดโอกาสในการพัฒนามีจ านวนมาก ต้องจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่น พร้อมจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ออุปกรณ์การเรียน การสอน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมกระตุ้น การเรียน จัดหาเว็บไซท์ทางการศึกษา เสริมหลักสูตรการเรียนการสอน จัดตั งศูนย์การเรียนรู้ใน
ชุมชน  จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน  จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกให้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา และการนันทนาการ 
  2.4   ข้อมูลความต้องการที่ตอบสนองต่อศักยภาพ  
  จากประเด็นข้อมูลด้านศักยภาพ ควรพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และความเท่าเทียมกัน
ทางการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนสื่อสารได้ 3 ภาษา จัดท าเว็บไซท์ทางการศึกษา (E-learning)  และจัดอบรม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จัดซื อคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดให้โรงเรียน
เทศบาล เพ่ือให้นักเรียนศึกษาค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ส่งเสริมการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 3  ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
  3.1  ข้อมูลด้านปัญหา 
  ประชาชนมีรายได้น้อยมีประมาณร้อยละ 25  สร้างชุมชนเกาะตัวใกล้กับตลาดและศูนย์กลาง
ของเมืองที่เป็นแหล่งจ้างแรงงานตามตรอกซอกซอย ที่อยู่ใกล้ตลาดศูนย์การค้า สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ 
บางส่วนที่เป็นคนจน รายได้ต่ าจะอยู่กันอย่างแออัดหนาแน่น ไม่ถูกสุขลักษณะในที่เช่า หรือที่บุกรุกทั งที่รัฐและ
เอกชน เป็นชุมชนแออัดก็มี เช่น ชุมชนตลาดลาว ชุมชนตลาดสะพานด า ชุมชนสถานีรถไฟปากน  าโพ ชุมชนวัด
ไทรใต้ ฯลฯ กลุ่มเหล่านี ก็ขาดแคลนที่พักผ่อน ที่เด็กเล่นออกก าลังกาย และยังเป็นปัญหาด้านโจรกรรม ยาเสพติด 
ซึ่งต้องรับการแก้ไขโดยด่วน 
  3.2   ข้อมูลด้านศักยภาพ 
  เป็นจุดบรรจบของแม่น  า ปิง-วัง รวมกับแม่น  า ยม-น่าน เป็นต้นแม่น  าเจ้าพระยา จึงเป็นแหล่ง
รวบรวมสินค้า ผลผลิตจากทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะขนถ่ายสินค้ามาทางน  า ภายหลังมีการ
สร้างโครงการถนนและทางรถไฟ สถานีรถไฟที่ “ปากน  าโพ” เกิดการพัฒนาต่อเนื่องอย่างมากจนเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมขนส่งทั งคนและสินค้า มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าส่งต่อจากทางเหนือ 
ตะวันออกและตะวันตกสู่กรุงเทพมหานคร เพ่ือส่งต่อไปทางใต้และสู่ต่างประเทศ เกิดการขยายตัวของการตั ง 
ถิ่นฐานทั งการขยายตัวของชุมชนเก่าและการสร้างชุมชนใหม่ เลียบไปตามริมฝั่งแม่น  าทั งด้านทิศตะวันออกและ
ตะวันตก ตลอดจนสองข้างทางถนนสายหลัก ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น  าเจ้าพระยา ตั งแต่ปากแม่น  าน่านจาก
บริเวณสถานีรถไฟปากน  าโพ ยาวตลอดมาจนถึงท่าน  าปากน  าโพ ลักษณะชุมชนจะเป็นแบบธุรกิจการค้าการ
บริการโรงแรมตลอดจนการบริการบันเทิง ผสมผสานไปกับแหล่งพักอาศัย นอกจากเป็นศูนย์กลางการค้า
แลกเปลี่ยนต่างแดนแล้ว ปากน  าโพยังเป็นศูนย์กลางการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างเมืองและอ าเภอต่าง ๆ 
โดยมีชุมทางการค้าเลียบฝั่งแม่น  าด้านตะวันตกที่ส าคัญ 3 แห่ง คือ “ตลาดลาว” “ตลาดสะพานด า” และ 
“ตลาดบ่อนไก”่ 
  3.3  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อปัญหา 
  เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชนในพื นที่  
ควรส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือท าอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ และรู้จักลดรายจ่ายที่ไม่
จ าเป็นจะก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง จัดกิจกรรม ปลูกจิตส านึกรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และการด ารงชีวิติตาม
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั งการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน เด็ก 
เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
  3.4  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อศักยภาพ 
  เนื่องจากเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นศูนย์กลางการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า จึงควรส่งเสริม
และสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มการค้าเพ่ือพัฒนาศักยภาพของสินค้าชุมชนไปสู่ตลาด
ภายนอก และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4  ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการท่องเที่ยว 
  4.1  ข้อมูลปัญหา 
  จากการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว และขาดแผนการพัฒนาเมืองที่ดี จึงท าให้มีการสร้างอาคาร
หรือสิ่งก่อสร้างกันอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะในเขตเมืองหรือบริเวณย่านที่ส าคัญ เช่น ย่านถนนโกสีย์ ถนน
สวรรค์วิถี ถนนมาตุลี ถนนอรรถกวี และถนนมหาเทพ เป็นต้น ทั งนี เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง ส่งผล
ให้พื นที่ว่างของเมืองลดน้อยลงเป็นผลให้เกิดภาวะเสื่อมโทรมภายในเมือง เกิดภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงาม อีกทั งการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยเพ่ือรองรับการหลั่งไหลของประชากรต่างถิ่นนั น ท าให้โครงการบ้านจัดสรรต่างๆ เลือกที่ตั ง
โครงการกระจายไปทั่วเขตเทศบาลหรือพื นที่ต่อเนื่อง จึงท าให้เกิดการใช้ที่ดินแบบกระจัดกระจาย ไม่สอดคล้อง
กับการพัฒนาแบบยั่งยืน อีกทั งด้านถนน คสล.ที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ครอบคลุมพื นที่ มีแสงสว่างจากไฟฟ้า
สาธารณะบนถนนในเขตเทศบาลซึ่งยังกระจายไปไม่ทั่วถึง  และด้านการวางท่อระบายน  าก็ยังมีไม่ครอบคลุมทุก
พื นที่ ส่วนระบบการขนส่งมวลชนในเมืองก็ยังไม่เป็นระบบมาตรฐาน 
  4.2  ข้อมูลศักยภาพ 
  เทศบาลนครนครสวรรค์มีสภาพภูมิศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่ าและมีภูเขาล้อมรอบด้านทิศ
เหนือ อีกทั งยังเป็นที่แม่น  าทั ง 4 สายคือ แม่น  าปิง แม่น  าวัง แม่น  ายม และแม่น  าน่าน ไหลมาบรรจบกันเป็น
แม่น  าเจ้าพระยาท่ี  ต.ปากน  าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จึงเป็นที่ชุมนุมการค้าขายมาตั งแต่ในอดีต  ซึ่งเป็นที่รู้จัก
กันทั่วไปว่าตลาดปากน  าโพ จากการที่มีแม่น  าหลายสายไหลผ่านมารวมกันเป็นแม่น  าเจ้าพระยานี  จึงท าให้เกิด
เป็นเกาะน้อย เกาะใหญ่ขึ น ซึ่งมีเกาะที่ส าคัญๆ เช่น เกาะบางปรอง ซึ่งได้มีการพัฒนาเป็นท่าเรือน  าลึกและท่า
ข้าวก านันทรง ในปัจจุบัน และยังมีเกาะญวน ซึ่งยังคงเป็นเกาะที่คงสภาพเป็นธรรมชาติมีการพักอาศัยและท า
การเกษตรแบบเบาบาง เพ่ือรอการพัฒนาเพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต นอกจากนี ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ยังมีหนองน  าธรรมชาติขนาดใหญ่กลางเมือง หรือมีชื่อที่รู้จักกันคือ อุทยานสวรรค์ (หนองสมบุญ) 
ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนามาเป็นสวนสาธารณะ และสวนสุขภาพ หรือเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ เทศบาลนคร
นครสวรรค์ยังมีอุปกรณ์เครื่องจักรกลหนักไว้ใช้ในการซ่อมแซมถนน  ซึ่งท าให้ถนนมีความสะอาดสวยงามและ
กว้างขวาง  นอกจากนี ยังมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านงานช่างในการให้ค าปรึกษากับประชาชน มี
อาคารส านักงานเทศบาล ที่มีรูปร่างลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น และมีการคมนาคมที่สามารถ
ไปสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  4.3  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อปัญหา 
  เทศบาลควรจัดให้มีการท าผังเมืองรวมของเทศบาลนครนครสวรรค์ ปรับปรุงก่อสร้างถนนใน
พื นที่ทั งหมดให้ได้มาตรฐาน  และต้องการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะบนถนนในพื นที่ทั งหมด นอกจากนี ยังจะท าการ
ปรับปรุงวางท่อระบายน  าในพื นที่ให้ได้มาตรฐาน และเล็งเห็นถึงความส าคัญด้านการปรับปรุงจัดระบบเส้นทาง
การเดินรถโดยสารและจัดให้มีท่าจอดรถที่ได้มาตรฐานในเขตเมือง 
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  4.4  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อศักยภาพ 
  จากข้อมูลศักยภาพเราจึงทราบถึงความต้องการของการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ ว่า
ควรจะพัฒนาระบบการจราจร ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณต้นแม่น  าเจ้าพระยา ควรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในส่วนของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้สวยงาม พื นที่นันทนาการและ
สวนสาธารณะ เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  
 5   ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
  5.1    ข้อมูลปัญหา 
  ผลกระทบทางด้านสังคมจากการพัฒนาเมืองตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ระบบทุนนิยม ท าให้เกิดความนิยมทางด้านวัตถุ ผู้คนต้องแข่งขันท ามาหากินอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับ
ขาดการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมก่อให้เกิดค่านิยมที่ผิด ๆ สู่สังคมตลอดจนท าให้เยาวชนและสถาบัน
ครอบครัวอ่อนแอลง ส่งผลให้ปัญหาต่าง ๆ ขยายตัวมากขึ น เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติดปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาเด็กและเยาวชน ฯลฯ นอกจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ความต้องการการดูแลของ
กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ควรได้รับการแก้ไขดูแล ประกอบในเทศบาล
ยังไม่มีข้อมูลสถานสงเคราะห์คนชราทั งของรัฐและเอกชน ซึ่งภาครัฐและเทศบาล ควรมีบทบาทในการเข้ามา
ดูแลด้วย ปัญหาอาชญากรรมเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นทุกปี เห็นได้จากคดีอุกฉกรรจ์ที่เพ่ิมขึ น คดี
ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายและเพศเพ่ิมขึ น คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สินเพ่ิมขึ น เป็นผลจากการพัฒนาและ
การเติบโตอย่างรวดเร็วของเมือง โดยไม่มีการวางแผนและการก ากับการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนที่ผ่านมา 
ฉะนั นการพัฒนาในอนาคตควรมีการวางแผนการแก้ไขอย่างเป็นระบบ และน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เนื่องจาก
ปัญหาด้านความสงบเรียบร้อยเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและทุกคนในพื นที่เพ่ือให้เป็น
ชุมชนเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนและสมกับค าว่า “นครสวรรค์ City of Paradise” อย่างแท้จริง 
  5.2  ข้อมูลศักยภาพ 
  มีเครื่องมือและบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ครบถ้วน และมี
ประสิทธิภาพ มีอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เพียงพอ  มีแหล่งน  าส าหรับการดับเพลิงและการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกทั งมีเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดที่กระจายอยู่ภายในเขตเทศบาล 
  5.3  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อปัญหา 
  เทศบาลควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในเขตตัวเมือง 
เพ่ือการวางแผนการจัดระบบการรักษาความเรียบร้อยภายในเขตเมือง มีระบบการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่ได้
มาตรฐานให้ครอบคลุมพื นที่ เพ่ือป้องกันหรือรับมือกับสาธารณภัยและอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักวิธีการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี 
  5.4   ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อศักยภาพ 
  ควรอบรมบุคลากรด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ควรจัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันลดอุบัติเหตุให้กับประชาชนในเขต
เทศบาล และขยายเครือข่ายของกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมในทุกพื นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรม 
 6.  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  6.1  ข้อมูลด้านปัญหา 
  มีการบริหารงานที่ล่าช้า ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ขาดการความคิดริเริ่มในการ
ด าเนินการ ตลอดจนบุคลากรขาดความรู้ความสามารถและความช านาญ ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขาด
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ประสิทธิภาพ เป็นผลจากการมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นปัญหาความต้องการและก าหนดนโยบายร่วมกัน
ระหว่างคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง และพนักงานของเทศบาล รวมทั งประชาชนขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานและการตรวจสอบ การบริหารงานของเทศบาลนครนครสวรรค์เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเป็น
ธรรมและทั่วถึง 
  6.2   ข้อมูลด้านศักยภาพ 
  มีคณะผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน พร้อมทั งมี นโยบาย
ที่ชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง สอดรับกับมีโครงสร้างทางการบริหารจัดการและสายการบังคับบัญชาที่
ชัดเจน ตลอดจนมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี ส าหรับการบริหารจัดการสมัยใหม่มีการเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากรขององค์กรให้มีคุณภาพ และมีระบบการจัดเก็บภาษีและการใช้จ่ายเงินที่มีคุณภาพ  
  6.3  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อปัญหา 
  จากประเด็นในเรื่องข้อมูลด้านปัญหาท าให้ทราบว่า การบริหารงานล่าช้าขาดความโปร่งใส 
ควรมีการปรับปรุงระบบการบริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  โดยการจัดฝึกอบรมกลุ่มสัมพันธ์พนักงาน
เทศบาล สร้างจิตส านึกของพนักงานให้เป็นผู้ให้บริการที่ดี  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหาร
องค์กรไปพร้อม ๆ กัน  ปรับปรุงงานด้านการบริหารงานบุคคลให้มีคุณภาพ  น าระบบการตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลมาใช้ในเรื่องการบริหารงานด้านต่าง ๆ  มีการวางแผนการใช้เงิน และการด าเนินการวางแผน
งาน/โครงการเพ่ือการพัฒนา ควรจัดให้มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ การวางแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ระบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองต่อการบริหารงานขององค์กรและให้บริการประชาชนได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ 
  6.4  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อศักยภาพ 
  จากประเด็นเรื่องข้อมูลด้านศักยภาพ ในเมื่อเทศบาลนครนครสวรรค์มีผู้บริหารที่มีความรู้ 
ความสามารถ  มีทรัพยากรทางการบริหาร  เช่น  คน  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์ที่เพียบพร้อม  แต่ขาด
ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการองค์กรและวิทยาการสมัยใหม่  ควรต่อยอดพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  โดยการให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ ให้กับบุคลากร  อาทิเช่น เรื่องการ
สร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาและการสร้างระบบงานบริการประชาชน One Stop Service ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน เปิดช่องทางการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นทางระบบสารสนเทศ 
Internet จัดให้มีสวัสดิการที่ดีเพ่ือบ ารุงขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแต่ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส 
มีการตรวจติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมจะท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ น 
 
 



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

ส่วนที่ 3 - 16



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. ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน มี
พฤติกรรมสุขภาพ และการ
ป้องกันควบคุมโรคที่
เหมาะสมและพัฒนาระบบ
เครือข่ายการสร้างเสริม
สุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพิ่มความรู้ความเข้าใจ 
และปลูกฝังจิตส านึก ให้
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพ
ติด ให้แก่เด็กเยาวชนและ
ประชาชน
3. เสริมสร้าง สนับสนุน 
ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม พัฒนา สร้าง
จิตส านึกในการดูแลรกัษา
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
ป้องกันและลดปัญหามลพิษ 
และระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ า

1. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาและพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์ให้
ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
2. พัฒนาคุณภาพของครแูละ
บุคลาการทางการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมให้สื่อสารได้ 3 ภาษา
4. ส่งเสริมและพัฒนากฬีา 
นันทนาการ กิจกรรมเด็ก
เยาวชน และประชาชน
5. การอนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงและความเป็นไทย

1. น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
2. เสริมสร้างความเขม้แขง็
ให้กับชุมชน
3. จัดสวัสดิการให้กับ
ประชาชนอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม

1. พัฒนาระบบคมนาคม 
การจราจรและขนส่ง ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่
นันทนาการ  และ
สวนสาธารณะ
3. ปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การขยาย
ระบบผลิต และจ าหน่าย
น้ าประปา  พร้อมพัฒนา
คุณภาพน้ าประปา
4. ปรับปรุง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบระบาย
น้ า ระบบป้องกันน้ าท่วม / 
และแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

1. ส่งเสริมประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค  สิทธิ 
เสรีภาพ ของประชาชน และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น
2. พัฒนาระบบการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

1. ส่งเสริมการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรการบริหาร ให้มี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

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 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ

ส่วนที่ 3 - 17



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

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการ
ป้องกันควบคมุโรคที่เหมาะสมและพฒันา
ระบบเครอืข่ายการสร้างเสรมิสุขภาพ ให้
ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝัง
จิตส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภยัของยาเสพ
ติด ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน
3. เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครอง
ผู้บริโภคดา้นสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส านึกในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพือ่การป้องกันและ
ลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรงุ
คุณภาพน้ า

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษา
และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อสร้างสรรคใ์ห้ท้องถิ่นเปน็สังคมแหง่
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. พัฒนาคุณภาพของครแูละบุคลาการ
ทางการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพผูเ้รยีนและส่งเสริมให้
สื่อสารได้ 3 ภาษา
4. ส่งเสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ 
กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน
5. การอนุรักษ์และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณ ีท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงและความเป็นไทย

1. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3. จัดสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม

1. พัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและ
ขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟา้สาธารณะ
2. ปรับปรุงภูมิทัศนพ์ฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว 
พื้นที่นันทนาการ  และสวนสาธารณะ
3. ปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพ การ
ขยายระบบผลิต และจ าหน่ายน้ าประปา  
พร้อมพัฒนาคณุภาพน้ าประปา
4. ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ระบายน้ า ระบบป้องกนัน้ าท่วม / และ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม

1. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  
สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถิ่น
2. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 
ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้
มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร 
ให้มีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

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
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน
การ สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

มีระบบบริการด้าน
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมที่ดี

ประชาชนร้อยละ 70
  มีสุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

11 11 11 11 1 ส่งเสริม สนับสนุน
ให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชน มี
พฤติกรรมสุขภาพ 
และการป้องกัน
ควบคุมโรคที่
เหมาะสมและ
พัฒนาระบบ
เครือข่ายการสร้าง
เสริมสุขภาพ ให้
ครอบคลุมทั่วถึง 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

1.อบรมสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม วัย
เรียน  วัยใสพัฒนาทักษะ
ชีวิต

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 2.พัฒนาห้องเรียนน่าอยู่
น่าเรียนของโรงเรียนใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุข

ส านักการศึกษา

1 3.คัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก

ส านักการ
สาธารณสุข

ส านักการ
สาธารณสุข

1 4.บริการอนามัยโรงเรียน ส านักการ
สาธารณสุข

ส านักการศึกษา

1 5.วัยเรียนสดใส มั่นใจไม่
ซีด โรงเรียนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุข

ส านักการศึกษา

1 6.พัฒนาศักยภาพ อสม. ส านักการ
สาธารณสุข

ส านักการ
สาธารณสุข

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

ส่วนที่ 3 - 19
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 7.พัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาล

ส านักการ
สาธารณสุข

ส านักการ
สาธารณสุข

1 8.สนับสนุนการ
ด าเนินงานป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของ
โรคติดต่อในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุข

ส านักการ
สาธารณสุข

1 9.รณรงค์สร้างจิตส านึก
การป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

ส านักการ
สาธารณสุข

ส านักการ
สาธารณสุข

1 10.ควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดสุนัขในเขต
เทศบาล

ส านักการ
สาธารณสุข

ส านักการ
สาธารณสุข

1 11.อาสาสมัครพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล

ส านักการ
สาธารณสุข

ส านักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน
การ สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

มีระบบบริการด้าน
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมที่ดี

ผู้ติดยาเสพติดในเขต
เทศบาลที่ลดลงร้อย
ละ 10

5 5 5 5 1 เพิ่มความรู้ความ
เข้าใจ และปลูกฝัง
จิตส านึก ให้
ตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติด 
ให้แก่เด็กเยาวชน
และประชาชน

1.อุดหนุนโครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านักการ
สาธารณสุข

1 2.รณรงค์เพื่อป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

ส านักการศึกษา ส านักการ
สาธารณสุข

ส่วนที่ 3 - 20
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 3.อบรมทักษะชีวิตพิชิต
ยาเสพติด

ส านักการศึกษา ส านักการ
สาธารณสุข

1 4.จัดต้ังชมรม  TO BE 
NUMBER  ONE  ใน
ชุมชน

ส านักการ
สาธารณสุข

กองสวัสดิการ
สังคม

1 5.อบรมรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชนเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ และ
ศึกษาดูงาน

กองสวัสดิการ
สังคม

ส านักการ
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1ด้าน
การสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

มีระบบบริการด้าน
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมที่ดี

ผู้ประกอบการผ่าน
การอบรมร้อยละ 80

7 7 7 7 1 เสริมสร้าง 
สนับสนุน ระบบ
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพ

1.มหกรรมอาหารและ
ของดีเมืองปากน้ าโพ

ส านักการ
สาธารณสุข

กองสวัสดิการ
สังคม

ตลาดสดที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทั้ง 3
 แห่ง

1 2.พัฒนาตลาดสดน่าซ้ือ
ในเขตเทศบาล

ส านักการ
สาธารณสุข

ส านักการ
สาธารณสุข

โรงเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการเฝ้า
ระวังคุณภาพ
สุขาภิบาลอาหาร 30
 แห่ง

1 3.เฝ้าระวังคุณภาพ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุข

ส านักการศึกษา

ผู้ประกอบการผ่าน
การอบรมร้อยละ 80

1 4.เฝ้าระวังคุณภาพน้ าด่ืม
น้ าใช้ในสถานศึกษาใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุข

ส านักการศึกษา
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

ผู้ประกอบการผ่าน
การอบรมร้อยละ 80

1 5.พัฒนาผู้ประกอบการ
ร้านแต่งผมเสริมสวย

ส านักการ
สาธารณสุข

ส านักการ
สาธารณสุข

ผู้ประกอบการผ่าน
การอบรมร้อยละ 80

1 6.ตรวจสอบเฝ้าระวังการ
ใช้น้ ามันทอดอาหาร

ส านักการ
สาธารณสุข

ส านักการ
สาธารณสุข

ผู้ประกอบการผ่าน
การอบรมร้อยละ 80

1 7.อบรมให้ความรู้ด้าน
ความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ

ส านักการ
สาธารณสุข

ส านักการ
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน
การ สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

มีระบบบริการด้าน
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมที่ดี

ปริมาณหน่วยการใช้
ไฟฟ้าลงลดร้อยละ 5

15 15 15 15 1 ส่งเสริม พัฒนา 
สร้างจิตส านึกใน
การดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 เพื่อการป้องกัน
และลดปัญหา
มลพิษ และระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า

1.ติดต้ังระบบพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

กองวิชาการ
และแผนงาน

ส านักการช่าง

ปริมาณขยะและน้ า
เสียลดลงร้อยละ 10

1 2.สร้างจิตส านึกในการ
จัดการขยะมูลฝอย

ส านักการ
สาธารณสุข

กองสวัสดิการ
สังคม

ผู้ใช้จักรยานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ของ
ประชากร

1 3.จัดท าแผนแม่บทใน
การพัฒนาเมืองจักรยาน 
ระยะที่  2

ส านักการช่าง กองวิชาการ
และแผนงาน

ปริมาณขยะและน้ า
เสียลดลงร้อยละ 10

1 4.รณรงค์ประชาสัมพันธ์
การเสียค่าธรรมเนียม 
การบ าบัดน้ าเสียภายใน
เขต เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการช่าง กองวิชาการ
และแผนงาน

ส่วนที่ 3 - 22



ส่วนที่ 3 - 23

2561 2562 2563 2564

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

ปริมาณขยะและน้ า
เสียลดลงร้อยละ 10

1 5.แปรรูปขยะมูลฝอย
เป็นพลังงานไฟฟ้า

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

จ านวนพันธ์ไม้ที่
เพิ่มขึ้น

1 6.อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

จ านวนพันธ์ไม้ที่
เพิ่มขึ้น

1 7.อุทยานสวรรค์อุทยาน
แห่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายชีวภาพ

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

จ านวนพันธ์ไม้ที่
เพิ่มขึ้น

1 8.มรดกนครสวรรค์เมือง
แห่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

ปริมาณขยะและน้ า
เสียลดลงร้อยละ 10

1 9.ศึกษาการใช้ระบบฆ่า
เชื้อชนิดอื่นที่มี
ประสิทธิภาพดีกว่าระบบ
เติมคลอรีนเดิม

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

ปริมาณขยะและน้ า
เสียลดลงร้อยละ 10

1 10.ศึกษาแนวทางการลด
ค่าพลังงานในการเดิน
ระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ า เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

ปริมาณขยะและน้ า
เสียลดลงร้อยละ 10

1 11.ต้นแบบปากน้ าโพ
เมืองคาร์บอนต่ า

ส านักการช่าง กองวิชาการ
และแผนงาน

ส่วนที่ 3 - 23



ส่วนที่ 3 - 24

2561 2562 2563 2564

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

ผู้ใช้จักรยานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ของ
ประชากร

1 12.ส่งเสริมและพัฒนา
เส้นทางจักรยาน

ส านักการช่าง กองวิชาการ
และแผนงาน

จ านวนพันธ์ไม้ที่
เพิ่มขึ้น

1 13.น าร่องการพัฒนา
พื้นที่สีเขียวในเมือง/
ชุมชน เพื่อมุ่งสู่เมืองสี
เขียว

ส านักการช่าง กองวิชาการ
และแผนงาน

ผู้ใช้จักรยานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ของ
ประชากร

1 14.ปั่นวัดใจมังกรปากน้ า
โพคร้ังที่ 2

ส านักการช่าง กองวิชาการ
และแผนงาน

ผู้ใช้จักรยานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ของ
ประชากร

13 15.จัดกิจกรรมส่งเสริม
การใช้จักรยาน  (เสนอ
โดยชุมชนเกาะยม)

กองวิชาการ
และแผนงาน

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

มีการพัฒนา
การศึกษาที่มี
คุณภาพ สร้าง
จิตส านึกและ สร้าง
โอกาสในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ศาสนาและ
วัฒนธรรมแก่
ประชาชนและ
เยาวชน

ร้อยละ 90 ของ
สถานศึกษามีระบบ
การบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ

23 23 23 23 1 พัฒนาระบบการ
บริหารจัด
การศึกษาและ
พัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อสร้างสรรค์ ให้
ท้องถิ่นเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

1.เงินอุดหนุนส าหรับการ
จัดการศึกษา

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

ส่วนที่ 3 - 24



ส่วนที่ 3 - 25

2561 2562 2563 2564

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 2.เงินอุดหนุนทั่วไป
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 3.เงินอุดหนุนทั่วไป
ก าหนดวัตถุประสงค์
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ระดับอนุบาล - ขั้น
พื้นฐาน)

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 4.เงินอุดหนุนสวัสดิการ ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 5.อบรมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 6.อบรมทักษะวิชาการ
แสดงผลงานนิทรรศการ
การศึกษาระดับท้องถิ่น 
ระดับกลุ่มการศึกษาและ
ระดับประเทศ

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 7.ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

ส่วนที่ 3 - 25



ส่วนที่ 3 - 26

2561 2562 2563 2564

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 8.พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 9.จัดซ้ือแบบฝึกหัด ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 12.ส่งเสริมการสร้าง
อาชีพของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 13.ส่งเสริมโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สู่สังคม
แห่งการเรียนรู้

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 14.อบรมพัฒนา
โภชนาการในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 15.มอบประกาศนียบัตร
แก่นักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลฯ

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 10.อบรมพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

1 11.แข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

ส่วนที่ 3 - 26



ส่วนที่ 3 - 27

2561 2562 2563 2564

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 16.ส่งเสริมและพัฒนา
ห้องสมุดเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 17.ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยส าหรับเด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 18.อบรมปฏิบัติการ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 19.อบรมพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยี

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 20.แนะแนวการศึกษา ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา
1 21.อบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนากิจกรรมแนะแนว
เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 22.อบรมพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนสู่ทักษะการเป็น
พลเมืองโลก

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 23.เรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษากับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

ส่วนที่ 3 - 27



ส่วนที่ 3 - 28

2561 2562 2563 2564

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

มีการพัฒนา
การศึกษาที่มี
คุณภาพ สร้าง
จิตส านึกและ สร้าง
โอกาสในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ศาสนาและ
วัฒนธรรมแก่
ประชาชนและ
เยาวชน

ร้อยละ 90 ของของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนา

11 11 11 11 1 พัฒนาคุณภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1.อบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
และศึกษาดูงาน

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 2.คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา
1 3.ส่งเสริมการนิเทศเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 4.อบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าแผนพัฒนา
ของบุคลากรทาง
การศึกษา

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 5.ประชุมสัมมนาวิชาการ
สัญจรเทศบาลนครสวรรค์

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 6.สัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 7.จัดงานวันครู ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา
1 8.อบรมผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือ
ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

ส่วนที่ 3 - 28



ส่วนที่ 3 - 29
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 9.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 10.อบรมครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
พัฒนาวิชาการ

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 11.พัฒนาการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

มีการพัฒนา
การศึกษาที่มี
คุณภาพ สร้าง
จิตส านึกและ สร้าง
โอกาสในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ศาสนาและ
วัฒนธรรมแก่
ประชาชนและ
เยาวชน

ร้อยละ 90 ของของ
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาให้ส่ือสารได้ 3
 ภาษา

9 9 9 9 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและส่งเสริม
ให้ส่ือสารได้ 3 
ภาษา

1.พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 2.อบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสู่สากล

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 3.อบรมพัฒนาการอ่าน
การเขียน การคิด
วิเคราะห์ภาษาไทย และ
ทักษะคณิตศาสตร์

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 4.จ้างเหมาครูต่างชาติ
สอนภาษาต่างประเทศ

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

ส่วนที่ 3 - 29



ส่วนที่ 3 - 30
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 5.อบรมพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ 3 ภาษา

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 6.อบรมลูกเสือจราจร ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา
1 7.ปฏิรูปการจัดการ

เรียนรู้โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 8.อบรมสานสัมพันธ์
ครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และศึกษาดู
งาน

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 9.จ้างครูจ้างสอนรายวิชา ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้าน

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

มีการพัฒนา
การศึกษาที่มี
คุณภาพ สร้าง
จิตส านึกและ สร้าง
โอกาสในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ศาสนาและ
วัฒนธรรมแก่
ประชาชนและ
เยาวชน

เด็กเยาวชน และ
ประชาชนร้อยละ 80
 ได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนากีฬา 
นันทนาการ 
กิจกรรมต่างๆ

12 12 12 12 1 ส่งเสริมและพัฒนา
กีฬา นันทนาการ 
กิจกรรมเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชน

1.แข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านักการศึกษา

1 2.ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น
แห่งชาติ

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

ส่วนที่ 3 - 30



ส่วนที่ 3 - 31
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 3.พัฒนานักเรียนด้าน
กีฬากรีฑา และดนตรีสู่
ความเป็นเลิศ

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 4.ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาเยาวชน (วันเด็ก)

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 5.ดนตรีเพื่อประชาชน ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา
1 6.ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา

ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 7.แข่งขันกีฬาอนุบาล ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา
1 8.เงินอุดหนุนสมาคม

กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ตามโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการออก
ก าลังกายจังหวัด
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 9.อุดหนุนช่วยเหลือ
เจ้าภาพในการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 10.เก็บตัวพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน-กรีฑา
 นักเรียนในสังกัด
โรงเรียนเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 11.นันทนาการเพื่อ
เยาวชน

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

ส่วนที่ 3 - 31



ส่วนที่ 3 - 32
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 12.จ้างครูผู้ฝึกสอนกีฬา
ยกน้ าหนัก กีฬา
แบดมินตัน กีฬาเทเบิล
เทนนิสและกีฬาฟุตบอล

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

มีการพัฒนา
การศึกษาที่มี
คุณภาพ สร้าง
จิตส านึกและ สร้าง
โอกาสในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ศาสนาและ
วัฒนธรรมแก่
ประชาชนและ
เยาวชน

ประชาชนร้อยละ 80
 ได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี ท่องเที่ยว 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

15 15 15 15 1 การอนุรักษ์และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ท่องเที่ยว
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 การด าเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและความ
เป็นไทย

1.ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

1 2.ถนนคนเดิน ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

1 3.อุดหนุนโครงการ
อนุรักษ์และส่งเสริมงาน
ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้า
แม่ปากน้ าโพ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

1 4.อุดหนุนโครงการ
อนุรักษ์และส่งเสริมงาน
ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้า
แม่มังกรทอง ตลาด
สะพานด า

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส่วนที่ 3 - 32



ส่วนที่ 3 - 33
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 5.อุดหนุนโครงการ
อนุรักษ์และส่งเสริมงาน
ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้า
แม่ศูนย์การค้านครสวรรค์

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

1 6.อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

1 7.อบรมคุณธรรมน าชีวิต
พัฒนาจิตสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 8.อบรมส่งเสริมประกวด
มารยาทไทยนักเรียนเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 9.อบรมทักษะการเป็น
มัคคุเทศก์

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 10.อบรมเจ้าบ้านน้อยน า
เที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 11.สนับสนุน ส่งเสริม 
งานราชพิธี รัฐพิธี ท านุ
บ ารุงศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 12.อบรมส่งเสริมเยาวชน
คนรักษ์ถิ่น

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

ส่วนที่ 3 - 33
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 13.อบรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กนอก
ระบบ

ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 14.ก่อสร้างหอจดหมาย
เหตุบริเวณ
สวนสาธารณะสระจันทร์

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 15.ก่อสร้างศาลาศิลป์
ภายในเกาะกลางอุทยาน
สวรรค์

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้าน
สวัสดิการสังคมและ
ชุมชน

มีการสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวและ
รายได้เพิ่มให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

ประชาชนร้อยละ  
10 น้อมน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

1 1 1 1 1 น้อมน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

1.กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนเศรษฐกิจ
พอเพียง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ และ
ศึกษาดูงาน

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้าน
สวัสดิการสังคมและ
ชุมชน

มีการสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวและ
รายได้เพิ่มให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

ประชาชนร้อยละ  
100  ได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนาและ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

29 29 29 29 1 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

1.ส่งเสริม สนับสนุนหนึ่ง
ชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์
และออกแบบบรรจุภัณฑ์

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 2.ส่งเสริม สนับสนุนสืบ
สานงานประเพณีวันลอย
กระทงของชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

ส่วนที่ 3 - 34



ส่วนที่ 3 - 35
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 3.ส่งเสริม สนับสนุนสืบ
สานงานประเพณีวัน
สงกรานต์ของชุมชนใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 4.ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ 
แห่งชาติ

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 5.ส่งเสริม การแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
ชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์และ
ศึกษาดูงาน

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 6.อบรม ส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรม ส าหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
และศึกษาดูงาน

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 7.เทศบาลพบประชาชน กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 8.ส่งเสริมพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพและอบรม
สัมมนาของผู้น าชุมชน 
อนุกรรมการที่ปรึกษา 
และสมาชิกชุมชนและ
ศึกษาดูงาน

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

ส่วนที่ 3 - 35



ส่วนที่ 3 - 36
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 9.ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชนในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 10.ส่งเสริมกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 11.ส่งเสริม สนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
และศึกษาดูงาน

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 12.ส่งเสริมอบรม
คณะกรรมการกองทุน
ชุมชนเมืองสมาชิก
กองทุนและศึกษาดูงาน

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 13.สนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคม
คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 14.ส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 15.ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมงานวันเด็ก และ
ศึกษาดูงาน

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 16.ส่งเสริม สนับสนุน
อบรมสภาเด็ก ผู้น าเด็ก
เยาวชนสมาชิกและ
ศึกษาดูงาน

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

ส่วนที่ 3 - 36



ส่วนที่ 3 - 37
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 17.ส่งเสริม และ
สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์
และศึกษาดูงาน

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 18.วัยรุ่นยุคใหม่กับ
ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันสมควรและศึกษาดู
งาน

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 19.ส่งเสริม สนับสนุน 
อบรมสัมมนา
คณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
และศึกษาดูงาน

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 20.อบรม สัมมนา
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีและสมาชิกสตรี
ชุมชน และศึกษาดูงาน

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 21.คัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีดีเด่นสมาชิกสตรี
ดีเด่นในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

ส่วนที่ 3 - 37



ส่วนที่ 3 - 38
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 22.ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
และศึกษาดูงาน

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 23.สนับสนุนกลุ่มสตรี
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 24.รณรงค์ยุติความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี 
คนชราและครอบครัว

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 25.ประกวดชุมชนพัฒนา
ดีเด่นและคัดเลือก
คณะกรรมการตัวอย่าง

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 26.ประกวดชุมชนพัฒนา
ดีเด่นและคัดเลือก
คณะกรรมการตัวอย่าง

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 27.สนับสนุนชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
และพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเข้มแข็ง

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 28.ส่งเสริม สนับสนุน
อบรม การด าเนินกิจการ
หอพัก ภายในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

ส่วนที่ 3 - 38



ส่วนที่ 3 - 39
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 29.ส่งเสริม สนับสนุน
การมีส่วนร่วม การจัด
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
ในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้าน
สวัสดิการสังคมและ
ชุมชน

มีการสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวและ
รายได้เพิ่มให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

ประชาชนร้อยละ  
100  ได้รับการจัด
สวัสดิการให้กับ
ประชาชนอย่าง
เสมอภาคและเป็น
ธรรม

11 11 11 11 1 จัดสวัสดิการให้กับ
ประชาชนอย่าง
เสมอภาคและเป็น
ธรรม

1.บ้านมั่นคง "โครงการ
สวรรค์เมืองใหม่"

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 2.บ้านมั่นคงสหกรณ์
เคหสถาน ชุนชนรณชัย

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 3.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
อบรมสัมมนา ผู้สูงอายุ 
และศึกษาดูงาน

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 4.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 5.สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 6.จัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมปลอดภัย
ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 7.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

ส่วนที่ 3 - 39



ส่วนที่ 3 - 40
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 8.ส่งเสริม สนับสนุนงาน
ด้านฌาปนกิจสงเคราะห์

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 9.แก้ไขปัญหาความ
ยากจน

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 10.สร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1 11.สนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้าน
การพัฒนากายภาพเมือง

มีระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่งท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่ได้
มาตรฐาน

ร้อยละ  95 ของ
โครงการสร้าง
พื้นฐานมีมาตรฐาน

18 18 18 18 18 พัฒนาระบบ
คมนาคม 
การจราจรและ
ขนส่ง ติดต้ังระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ

1.ก่อสร้างผิวจราจร ค.
ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ า 
 จ านวน  92 สาย

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 1 2.จัดซ้ือที่ดินบริเวณถนน
 อัมรินทร์ ช่วงเชื่อมต่อ
ถนนเดิมกับถนนผังเมือง
สาย ข.2 ข้างโรงเรียนนว
มินทราชูทิศ มัชณิม

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 1 1 1 1 3.ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดต้ังเสา
ไฟฟ้าและดวงโคม  
จ านวน  5  โครงการ

ส านักการช่าง ส านักการช่าง
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

10 10 10 10 10 4.ติดต้ังป้ายหยุดรถ
โดยสารประจ าทาง 50 จุด

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

24 24 24 24 24 5.ติดต้ังที่จอดจักรยาน  
120 จุด

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 1 6.ก่อสร้างโครงข่าย
เส้นทางจักรยาน 1 
เส้นทาง

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้าน
การพัฒนากายภาพเมือง

มีระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่งท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่ได้
มาตรฐาน

ร้อยละ  95 ของ
แหล่งท่องเที่ยว 
พื้นที่นันทนาการ 
และสวนสาธารณะ
ได้รับการพัฒนา

5 4 5 4 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว พื้นที่
นันทนาการ และ
สวนสาธารณะ

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ตาม
แนวถนนรอบเกาะญวน

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 2.พัฒนาสวนสาธารณะสู่
มาตรฐานสวนสาธารณะ
เพื่อการออกก าลังกาย

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 3.จัดหาที่ดินบริเวณ
ก่อสร้างลานเจ้าแม่
กวนอิมบริเวณอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา

ส านักการช่าง ส านักการช่าง
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 4.ก่อสร้างลานเจ้าแม่
กวนอิมบริเวณอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 5.ก่อสร้างลานกีฬา
ต่อต้านยาเสพติดและ
สนามเด็กเล่นพร้อมจัด
ภูมิทัศน์บริเวณที่ราช
พัสดุมุมถนนโกสีย์ใต้
บรรจบทางกลับรถใต้
สะพานเดชาติวงศ์

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 6.จัดซ้ืออุปกรณ์สนามเด็ก
เล่น กระท่อมไม้ พาเพลิน

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 7.ปรับปรุงเกาะกลาง
ถนนทางร่วมระหว่าง 
ถนนอรรถกวีและมาตุลี 
(หน้าส านักงาน เทศบาล
ฯ)

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 8.ปรับปรุงเกาะกลาง
อุทยานสวรรค์

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

ส่วนที่ 3 - 42



ส่วนที่ 3 - 43

2561 2562 2563 2564

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 9.จัดท าป้ายสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อมประวัติ 
(เสนอโดยชุมชนตลาด
ลาว ชมรมเขากบ 
หอการค้าจังหวัด
นครสวรรค์ โรงเรียน
นครสวรรค์)

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 10.ปรับปรุงทางจักรยาน
ภายในอุทยานสวรรค์

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 11.ก่อสร้างอาคารเรือน
ร่มไม้ 1 หลัง

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 12.พัฒนาพื้นที่เฉพาะ
บริเวณหนองผักตบ 
(เสนอโดยชุมชนหนอง
ผักตบ)

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 13.พัฒนาพื้นที่เพื่อ
สวนสาธารณะและ
กิจกรรมสันทนาการ 
หนองหัวสวน และหนอง
ปลายไร่ (พื้นที่เฉพาะ
เกาะยม)

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 14.ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนภายในอุทยานสวรรค์

ส านักการช่าง ส านักการช่าง
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 15.ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 16.ก่อสร้างมังกรพ่นน้ า
ภายในอุทยานสวรรค์

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 17.ซ่อมแซมตัวมังกร
และลานภายในอุทยาน
สวรรค์

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 18.ขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ตามแนวร่องน้ า
เกาะญวณกับถนนเจ้าส่ี
พระยา

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 19.ปรับปรุงพื้นลานกีฬา
อุทยานสวรรค์ (สนาม
เอ็กซ์ตรีม)

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 20.ปรับปรุงพื้นลานกีฬา
อุทยานสวรรค์ (สนาม
ตะกร้อลอดห่วง)

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 21.ปรับปรุงพื้นลานกีฬา
อุทยานสวรรค์ (สนาม
ตะกร้อ)

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 22.ปรับปรุงพื้นลานกีฬา
อุทยานสวรรค์ (ลานเต้น
ลีลาศ)

ส านักการช่าง ส านักการช่าง
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้าน
การพัฒนากายภาพเมือง

มีระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่งท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้ าประปา
เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ

3 4 3 3 1 ปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การ
ขยายระบบผลิต 
และจ าหน่าย
น้ าประปา พร้อม
พัฒนาคุณภาพ
น้ าประปา

1.วางท่อเมนประปา 
ถนนวิมานแมน ฝ่ังขวา
แยกจากซอย สวรรค์วิถี 
22

ส านักการประปา ส านักการประปา

1 2.วางท่อเมนประปาจาก
หลักดับเพลิงติดบ้าน
พนักงานเจ้าท่าถึงสุดร้ัว
ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน

ส านักการประปา ส านักการประปา

1 3.วางท่อเมนประปาถนน
อัมรินทร์ (แยกแฟลต
เทศบาลถึงแยกป่าช้าจีน)

ส านักการประปา ส านักการประปา

1 4.วางท่อเมนประปาถนน
วงศ์สวรรค์ (แยกมุมแดง
ถึงโกดังเจริญภัณฑ์)

ส านักการประปา ส านักการประปา

1 5.งานปรับปรุงชุดเครน
รางเล่ือน ภายในโรงสูบ
น้ าแรงสูงที่ 4

ส านักการประปา ส านักการประปา
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 6.งานปรับปรุงและติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 160 
กิโลวัตต์ (220 แรงม้า) 
โรงสูบน้ าแรงสูง'ที่ 1

ส านักการประปา ส านักการประปา

1 7.งานปรับปรุงรางรับ
เครนไฟฟ้า โรงเก็บ 
สารส้ม ปูนขาว ถังกรอง
ทราย โรงกรองน้ า โรงที่ 1

ส านักการประปา ส านักการประปา

1 8.งานปรับปรุงตู้เมน
ควบคุมระบบไฟฟ้าและ
สายไฟฟ้า (โรงสูบน้ าแรง
ต่ า 2)

ส านักการประปา ส านักการประปา

1 9.งานปรับปรุงและติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 90 กิโลวัตต์
 (125 แรงม้า) โรงสูบน้ า
แรงต่ า ที่ 2

ส านักการประปา ส านักการประปา

1 10.งานปรับปรุง
เคร่ืองตรวจจับแก๊ส
คลอรีนพร้อมหัวเซ็นเซอร์
 1 ชุด โรงกรองน้ า

ส านักการประปา ส านักการประปา

1 11.งานปรับปรุงห้องน้ าที่
โรงกรองน้ า

ส านักการประปา ส านักการประปา
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 12.งานปรับปรุงหลังคา
และฝ้าเพดาน โรงสูบน้ า 
โรงกรองน้ า

ส านักการประปา ส านักการประปา

1 13.งานติดต้ังเคร่ืองวัด
คุณภาพน้ าประปา (โรง
สูบน้ าเกาะยม)

ส านักการประปา ส านักการประปา

1 14.งานปรับปรุง
เคร่ืองวัดคุณภาพ
น้ าประปาโรงสูบน้ าแรง
สูงที่ 4

ส านักการประปา ส านักการประปา

1 15.วางท่อเมนประปา
ถนนพหลโยธินไปถนน
เล่ียงเมืองถึงทางเข้า
โครงการหมู่บ้านมั่นคง

ส านักการประปา ส านักการประปา

1 16.วางท่อประปา G/S 
ข้ามสะพานไปเกาะยม

ส านักการประปา ส านักการประปา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้าน
การพัฒนากายภาพเมือง

มีระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่งท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่ได้
มาตรฐาน

ป้องกันน้ าท่วมและ
ระบายน้ าได้กว่าร้อย
ละ 80

4 4 4 4 1 ปรับปรุง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ระบายน้ า ระบบ
ป้องกันน้ าท่วม / 
และแก้ไขปัญหา
น้ าท่วม

1.ปรับปรุงผิวจราจร
พร้อมระบบระบายน้ า
ถนนโกสีย์จากแยกถนน
โกสีย์ 33 ถึงแยกหลัง
ธนาคารกรุงไทยสาขา
ถนนสวรรค์วิถี

ส านักการช่าง ส านักการช่าง
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 2.ก่อสร้างคันป้องกันน้ า
ท่วมถนนริมน้ าจากหน้า
โรงเรียนอนุบาลไปตาม
ริมแม่น้ าเจ้าพระยาถึง
ข้างวัดเขื่อนแดงและตาม
แนวถนนสวรรค์วิถี ถึง
แยกสันคู

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 3.ก่อสร้างคันป้องกันน้ า
ท่วมชุมชนเขาโกรกพม่า 
เขาใหญ่ เขาน้อย

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 4.ซ่อมแซมเขื่อนปัองกัน
ตล่ิงตามแนวคันป้องกัน
น้ าท่วมจากใต้สะพานเด
ชาติวงศ์ถึงหน้าโรงเรียน
อนุบาลนครสวรรค์

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 5.ซ่อมแซมสถานีสูบน้ า
เสียเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 6.ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงริมแม่น้ าปิงบริเวณ
เกาะยมจากจุดส้ินเขื่อน
บริเวณต้นน้ าเจ้าพระยา
ถึงเชิงสะพานนิมมานรดี

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

ส่วนที่ 3 - 48



ส่วนที่ 3 - 49

2561 2562 2563 2564

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 7.ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิง ริมแม่น้ าน่านบริเวณ
เกาะยม จากจุดส้ินสุด
เขื่อนบริเวณต้นน้ า
เจ้าพระยาถึงสะพานข้าม
แม่น้ าน่านฝ่ังวัดปากน้ า
โพเหนือ

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 8.ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงริมแม่น้ าน่าน ต้ังแต่
ศาลเจ้าถึงสะพานข้าม
แม่น้ าน่านฝ่ังตรงข้ามวัด
ปากน้ าโพเหนือ

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 9.ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
 ค.ส.ล. ซอยมาตุลี 14 
(เสนอโดยค าร้องของ
ประชาชน)

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 10.ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าถนนโกสีย์จาก
เชิงสะพานพิษณุโลก - 
ป้อมหนึ่ง (เสนอโดย
ชุมชนโกมินทร์)

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

ส่วนที่ 3 - 49



ส่วนที่ 3 - 50

2561 2562 2563 2564

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 11.ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าถนนจักรวาล 
เร่ิมต้ังแต่แยกพหลโยธิน 
ถึงแยกนวมินทร์และทาง
หลวง หมายเลข  117 
จากแยกนวมินทร์ถึงใต้
สะพานพิษณุโลก (เสนอ
โดยชุมชนหน้าผา)

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 12.ก่อสร้างท่อระบายน้ า
พร้อมซ่อมแซมผิวจราจร
 ถนนวงศ์สวรรค์ จาก
แยกถนนวิมานแมนถึง
แยกถนนลูกเสือ (เสนอ
โดยชุมชนถาวรพัฒนา)

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 13.ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
ต้ังแต่ศาลเจ้าถึงท่าข้าว
ก านันทรง

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 14.ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
ฝ่ังวัดเขา ต้ังแต่บริเวณ
เชิงสะพานเดชา ถึงหน้า
บริษัทเสริมสุข จ ากัด

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

ส่วนที่ 3 - 50



ส่วนที่ 3 - 51
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 15.ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงบริเวณเกาะยม จาก
สะพานนิมมานรดี ถึง
บริเวณวัดคลองคาง

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 16.ติดต้ังเคร่ืองผลักดัก
น้ าแม่น้ าเจ้าพระยา 
บริเวณใต้สะพานเดชาติ
วงศ์

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 17.จ่ายค่าทดแทนการ
ร้ือถอนอาคาร และการ
จัดกรรมสิทธิ์ ที่ดินตาม
แนวพื้นที่โครงการ 
ก่อสร้างระบบป้องกันน้ า
ท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาล
นครนครสวรรค์และ
ชุมชนต่อเนื่อง

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 18.ปรับปรุงเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงแบบอัฒจรรย์ เพื่อ
จัดระเบียบ
ผู้ประกอบการค้า

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 19.ก่อสร้างรางตัววี 
บริเวณซอยแยกถนน
ชุมชนเขานกกระเต็นซอย
 3 ข้างบ้านเลขที่ 57/54

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

ส่วนที่ 3 - 51



ส่วนที่ 3 - 52

2561 2562 2563 2564

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 20.ก่อสร้างท่อระบายน้ า
 ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก 
ชุมชนวัดเขาฯ

ส านักการช่าง ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้าน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคง

มีความพร้อมใน
การพัฒนา ความ
มั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ประชาชนร้อยละ 90
 ได้มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ

2 2 2 2 1 ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค 
สิทธิ เสรีภาพ ของ
ประชาชน และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น

1.วันเทศบาล (ตาม
นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย)

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

1 2.เลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลและ
นายกเทศมนตรีนคร
นครสวรรค์

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

1 3.ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้าน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคง

มีความพร้อมใน
การพัฒนา ความ
มั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ประชาชนร้อยละ 80
  มีความปลอดภัย
จากการติดต้ังระบบ
กล้องวงจรปิด

12 12 11 11 1 พัฒนาระบบการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

1.พัฒนาศักยภาพและจัด
ระเบียบการจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส่วนที่ 3 - 52



ส่วนที่ 3 - 53

2561 2562 2563 2564

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 2.ส ารวจตรวจสอบบุคคล
เร่ร่อนขอทานในเขต
เทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

1 3.จัดระเบียบถนนและ
ทางเท้าในเขตเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

1 4.สัปดาห์ป้องกันอัคคีภัย ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

1 5.รณรงค์ป้องกันสา
ธารณภัย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

1 6.ตรวจร่วมเพื่อความ
ปลอดภัย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

1 7.เยาวชนป้องกันสา
ธารณภัย หรือภัยคุกคาม
อื่น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

1 8.ประกวดการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ดีเด่น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

1 9.ฝึกซ้อมแผนระงับ
อัคคีภัยในพื้นที่เส่ียงภัย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

1 10.ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

1 11.ชุมชนปลอดภัยร่วมใจ
 ลด อุบัติเหตุทางถนน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 12.ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ระบบดิจิตอล 
ภายในเขตเทศบาล 
ระยะที่ 7

กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

1 13.ปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ระยะที่ 4

กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

1 14.จัดหากล้องโทรทัศน์
วงจรปิดระบบดิจิตอล
ชนิดไร้สาย

กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้าน
การบริหารจัดการที่ดี

มีการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี
และมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน

ขั้นตอนการ
ด าเนินการเป็นไป
ตาม พ.ร.บ.อ านวย
ความสะดวก พ.ศ.
2558

2 2 2 2 2 ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

บริการประชาชนด้าน
ทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ าตัวประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว  2  
โครงการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้าน
การบริหารจัดการที่ดี

มีการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี
และมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน

เทศบาลมีผลการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 65
 ขึ้นไป จากการใช้
เทคโนโลยีในการ
บริหารงาน

1 1 1 1 1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ

1.เสียงตามสายแบบไร้
สาย ระยะที่ 2

กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

1 1 1 1 1 2.ปรับปรุงตู้สาขา
โทรศัพท์ให้รองรับระบบ
ดิจิตอล

กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

1 3.จอ LED ขนาดใหญ่
ด้านข้าง อาคารเทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

1 4.เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์
 พร้อมอุปกรณ์

กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

ส่วนที่ 3 - 54



ส่วนที่ 3 - 55

2561 2562 2563 2564

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยสนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
 ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
แบบ ยท.03

1 5.ปรับปรุงระบบส ารอง
กระแสไฟฟ้าห้องศูนย์
ข้อมูลกลาง (Server 
Farm) (เดิม)

กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้าน
การบริหารจัดการที่ดี

มีการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี
และมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน

การบริหารจัดการ
ของเทศบาลมีผล
การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงไม่
น้อยกว่าร้อยละ  70

10 10 10 10 10 ส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรการ
บริหาร ให้มี
ประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐาน

1.อบรมสัมมนาสมาชิก
สภาเทศบาล คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง  จ านวน 10 โครงการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ทุกหน่วยงาน

2 2 2 2 2 2.ก าหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปี (โบนัส) 
แก่พนักงาน พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ทุกหน่วยงาน

17 17 18 18 15 3.ซ่อมแซม ก่อสร้าง
อาคารและสถานที่ 
จ านวน 70 โครงการ

ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน

7 7 8 8 6 4.จัดหาครุภัณฑ์
ส านักงาน จ านวน 30 
โครงการ

ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน

1 1 1 1 1 5.กิจกรรมรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 5
 โครงการ

ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน

ส่วนที่ 3 - 55



ส่วนที ่4 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

1 ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ด้านบริการชุมชนและสังคม  - แผนงานสาธารณสุข
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ส านักการศึกษา , สักการช่าง
กองวิชาการและแผนงาน

2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ด้านบริการชุมชนและสังคม  - แผนงานการศึกษา
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ส านักการศึกษา ส านักปลัดเทศบาล , ส านักการช่าง

3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม  - แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

กองสวัสดิการสังคม ส านักการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง  - ด้านการเศรษฐกิจ
 - ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา
 - แผนงานเคหะชุมชน

ส านักการช่าง ส านักการประปา

5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง

ด้านบริหารทัว่ไป  - แผนงานบริหารทัว่ไป ส านักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน

6 ด้านการบริหารจัดการทีดี่  - ด้านบริหารทัว่ไป
 - ด้านการด าเนินงานอื่น

 - แผนงานบริหารทัว่ไป
 - แผนงานงบกลาง

ส านักปลัดเทศบาล ทุกส านัก / ทุกกอง

ส่วนที่ 4 - 1



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) ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

       38         282,845,650        36       296,050,650        27         31,000,650        25       20,800,650       126         630,697,600

2) ด้านการศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและนันทนาการ

       58         131,735,690        59       142,540,690        59       132,540,690        58      127,710,690       234         534,527,760

3) ด้านสวสัดิการสังคมและชุมชน        39         192,109,078        38       189,465,000        37       128,465,000        37      133,965,000       151         644,004,078
4) ด้านพัฒนากายภาพเมือง       105         745,367,300        36       635,996,000        27       523,500,000          9      285,660,000       177      2,190,523,300
5) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง

       19          23,918,000        12         10,782,000        10          4,982,000          9         4,882,000        50          44,564,000

6) ด้านการบริหารจัดการทีด่ี        67         173,735,800        18         54,952,000        16         22,952,000        15       17,452,000       116         269,091,800
รวมงบประมาณ      326     1,549,711,518      199   1,329,786,340      176      843,440,340      153     590,470,340      854     4,313,408,538

ผ02 อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน          6          21,399,800          3         19,859,800          3         19,859,800          3       19,859,800        15          80,979,200
ผ03 ประสานโครงการพัฒนา อบจ.         -                        -           -                      -           -                      -           -                     -           -                        -   
ผ05 ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด          2         267,800,000          2       308,000,000          1       176,000,000         -                     -            5         751,800,000
ผ06 โครงการทีไ่ม่ใช่งบประมาณ          2                      -            2                    -            2                    -            2                   -            8                      -   
ผ08 ครุภัณฑ์       280         195,309,160        13          1,191,600        10          1,272,000          8         1,160,000       311         198,932,760

รวมทัง้สิ้น      606     1,745,020,678      212   1,330,977,940      186      844,712,340      161     591,630,340    1,165     4,512,341,298

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564

ส่วนที ่4  บญัชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

ยทุธศำสตร์
รวม 4 ปีปี 2563

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)

1) ยทุธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและ
สิง่แวดล้อม
   1.1 แผนงำนส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก 
เยำวชน และประชำชน มีพฤติกรรมสุขภำพ
 และกำรป้องกนัควบคุมโรคที่เหมำะสม
และพัฒนำระบบเครือขำ่ยกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ ให้ครอบคลุมทั่วถงึ เพื่อคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

      13             3,985,650         6               610,650         6               610,650         6               610,650       31            5,817,600

   1.2 แผนงำนเพิ่มควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
และปลูกฝังจติส ำนึก ให้ตระหนักถงึพิษภัย
ของยำเสพติด ให้แกเ่ด็กเยำวชนและ
ประชำชน

        4                420,000         3               400,000         3               400,000         3               400,000       13            1,620,000

   1.3 แผนงำนเสริมสร้ำง สนับสนุน ระบบ
คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพให้มี
ประสิทธิภำพ

        9                440,000         9               440,000         9               440,000         9               440,000       36            1,760,000

   1.4 แผนงำนส่งเสริม พัฒนำ สร้ำง
จติส ำนึกในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมและ
กำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อกำร
ป้องกนัและลดปัญหำมลพิษ และระบบ
ปรับปรุงคุณภำพน้ ำ

      12          278,000,000       18          294,600,000         9           29,550,000         7           19,350,000       46         621,500,000

รวม       38          282,845,650       36          296,050,650       27           31,000,650       25           20,800,650      126         630,697,600

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศำสตร์
รวม 4 ปีป ี2564

แบบ ผ.07

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)

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศำสตร์
รวม 4 ปีป ี2564

แบบ ผ.07

2) ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและนันทนาการ
   2.1 แผนงำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจดั
กำรศึกษำและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อสร้ำงสรรค์ให้ท้องถิ่นเป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

      28          103,623,690       28           99,423,690       28           99,423,690       28           99,483,690      112         401,954,760

   2.2 แผนงำนพัฒนำคุณภำพของครูและ
บุคลำกำรทำงกำรศึกษำ

      10             1,590,000       10             1,595,000       10            1,595,000       10            1,655,000       40            6,435,000

   2.3 แผนงำนพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและ
ส่งเสริมให้ส่ือสำรได้ 3 ภำษำ

        5            10,112,000         5           10,112,000         5           10,112,000         5           10,112,000       20           40,448,000

   2.4 แผนงำนส่งเสริมและพัฒนำกฬีำ 
นันทนำกำร กจิกรรมเด็กเยำวชน และ
ประชำชน

        8            14,210,000         8           14,210,000         8           14,210,000         8           14,210,000       32           56,840,000

   2.5 แผนงำนกำรอนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น กำรด ำเนินชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงและควำม
เป็นไทย

        7             2,200,000         8           17,200,000         8            7,200,000         7            2,250,000       30           28,850,000

รวม       58          131,735,690       59          142,540,690       59         132,540,690       58         127,710,690      234         534,527,760

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)

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศำสตร์
รวม 4 ปีป ี2564

แบบ ผ.07

3) ยทุธศาสตร์ด้านสวสัดิการสังคมและ
ชุมชน
   3.1 แผนงำนน้อมน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของประชำชน

        1                400,000         1               400,000         1               400,000         1               400,000         4            1,600,000

   3.2 แผนงำนเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็
ให้กบัชุมชน

      27            24,675,000       27           24,675,000       27           24,675,000       27           24,675,000      108           98,700,000

   3.3 แผนงำนจดัสวัสดิกำรให้กบั
ประชำชนอยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม

      11          167,034,078       10          164,390,000         9         103,390,000         9         108,890,000       39         543,704,078

รวม       39          192,109,078       38          189,465,000       37         128,465,000       37         133,965,000      151         644,004,078
4) ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
   4.1 แผนงำนพัฒนำระบบคมนำคม 
กำรจรำจรและขนส่ง ติดต้ังระบบไฟฟ้ำ
สำธำรณะ

      52          294,503,000       23          209,446,000       18         227,600,000         7           95,660,000      100         827,209,000

   4.2 แผนงำนปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่นันทนำกำร และ
สวนสำธำรณะ

        9            48,620,000         6           43,800,000         5         102,400,000         1           40,000,000       21         234,820,000

   4.3 แผนงำนปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภำพ กำรขยำยระบบผลิต และ
จ ำหน่ำยน้ ำประปำ พร้อมพัฒนำคุณภำพ
น้ ำประปำ

      36          227,864,300         1          150,000,000        -                        -          -                        -         37         377,864,300

แบบ ผ.07 - 4



แบบ ผ.07 - 5

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)

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศำสตร์
รวม 4 ปีป ี2564

แบบ ผ.07

   4.4 แผนงำนปรับปรุง และเพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบระบำยน้ ำ ระบบ
ป้องกนัน้ ำท่วม / และแกไ้ขปัญหำน้ ำท่วม

        8          174,380,000         6          232,750,000         4         193,500,000         1         150,000,000       19         750,630,000

รวม      105          745,367,300       36          635,996,000       27         523,500,000         9         285,660,000      177       2,190,523,300
5) ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมัน่คง
   5.1 แผนงำนส่งเสริมประชำธิปไตย ควำม
เสมอภำค  สิทธิ เสรีภำพ ของประชำชน 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
พัฒนำท้องถิ่น

        3             4,100,000         3             4,100,000         3            4,100,000         3            4,100,000       12           16,400,000

   5.2 แผนงำนพัฒนำระบบกำรป้องกนั
และบรรเทำสำธำรณภัยกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย ควำมมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

      16            19,818,000         9             6,682,000         7               882,000         6               782,000       38           28,164,000

รวม       19            23,918,000       12           10,782,000       10            4,982,000         9            4,882,000       50           44,564,000

แบบ ผ.07 - 5



แบบ ผ.07 - 6

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)

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศำสตร์
รวม 4 ปีป ี2564

แบบ ผ.07

6) ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

   6.1 แผนงำนส่งเสริมกำรบริหำรจดักำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล

       -                         -          -                         -          -                        -          -                        -          -                        -   

   6.2 แผนงำนพฒันำระบบเทคโนโลยแีละ
สำรสนเทศให้มีประสิทธภิำพ

        4             3,450,000         3             8,550,000         2            1,150,000         3            1,650,000       12           14,800,000

   6.3 แผนงำนส่งเสริมและพัฒนำ
ทรัพยำกรกำรบริหำร ให้มีประสิทธิภำพ
และได้มำตรฐำน

      63          170,285,800       15           46,402,000       14           21,802,000       12           15,802,000      104         254,291,800

รวม       67          173,735,800       18           54,952,000       16           22,952,000       15           17,452,000      116         269,091,800
รวมทั้งสิน้ 326    1,549,711,518     199    1,329,786,340     176    843,440,340       153    590,470,340       854    4,313,408,538    

แบบ ผ.07 - 6



ยทุธฯที ่1.1 - 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์ ที ่3 พัฒนาการศึกษาและสง่เสริมคุณภาพชวีิต
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม
    1.1 แผนงานสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มพีฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีิตทีด่ขีึ้น.
เป้าหมาย

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

1 คัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก

1. เพือ่ใหส้ตรีกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเอง
2. เพือ่ใหส้ตรีกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกด้วยวิธี pap smear
 และส่งต่อแพทย์ถ้าพบความ
ผิดปกติ

สตรีกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  
200 คน

       55,650        55,650        55,650        55,650 สตรี
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็ง
เต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก
ไมน่้อยกว่าร้อย
ละ 80

1. สตรีกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับบริการด้าน
สุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพทัว่ถึงและ
เป็นธรรม
2. สตรี กลุ่มเป้าหมาย 
มคุีณภาพชีวิตทีดี่

ส านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

ยทุธฯที ่1.1 - 1



ยทุธฯที ่1.1 - 2
    1.1 แผนงานสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มพีฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีิตทีด่ขีึ้น.
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 
และจิตใจตลอดมพีัฒนาการ
สมวัย

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

       20,000        20,000        20,000        20,000 นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจ
สุขภาพโดย
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข     
ปีละ 1 คร้ัง

 - นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพทัง้ด้าน
ร่างกายและจิตใจ
 - มกีารด าเนินงาน
โรงเรียน ส่งเสริม
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง
และมปีระสิทธิภาพ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

3 อบรมอาสาสมคัร
สาธารณสุขเทศบาล
นครนครสวรรค์ 
(พัฒนาศักยภาพ อสม.)

1. อสม.มคีวามรู้ มทีักษะใน
การดูแลสุขภาพ 
2. พัฒนาแกไ้ขปัญหาด้าน
สุขภาพ

อสม.จ านวน 50  คน        80,000        80,000        80,000        80,000  - อสม.มีความรู้
ในการดูแล  
สุขภาพ ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
 - อสม.มีทักษะใน
การปฏิบัติ
กจิกรรมด้าน
สุขภาพถูกต้อง
ร้อยละ 80

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

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

(สปสช.) (สปสช.)(สปสช.) (สปสช.)

ยทุธฯที ่1.1 - 2



ยทุธฯที ่1.1 - 3
    1.1 แผนงานสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มพีฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีิตทีด่ขีึ้น.
เป้าหมาย

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

4 สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ
ติดบ้านติดเตียงในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

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

  3,000,000 1.ผู้สูงอายทุี่เข้าร่วม
โครงการสามารถ
เข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพได้มากกวา่
ร้อยละ 60
2.ผู้สูงอายไุด้รับการ
ดูแลตามแผนการดูแล
รายบคุคลมีระดับ
คะแนนActivity Daily
 Living(ADL) ดีขึ้นโดย
 - กลุ่มติดบา้น 
ADL5-11 มีคะแนน 
ADLร้อยละ 60
 - กลุ่มติดเตียง ADL
๐-4 มีคะแนน ADL
มากกวา่หรือเทา่กบั
คะแนนเดิมร้อยละ 60
3.ผู้สูงอาย ุติดเตียง
ปลอดภยัจากการเกดิ
ภาวะแทรกซ้อนที่ไม่
พงึประสงค์ (แผลกด
ทบั)ร้อยละ 60
4.มีนวตักรรมสุขภาพ
ในการดูแลผู้สูงอายุ
ติดบา้น 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.)

ยทุธฯที ่1.1 - 3



ยทุธฯที ่1.1 - 4
    1.1 แผนงานสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มพีฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีิตทีด่ขีึ้น.
เป้าหมาย

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

5 พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล
เด็ก เร่ือง การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กด้วย 
DSPM

เพือ่ใหค้รูผู้ดูแลเด็กตระหนัก
และมคีวามรู้ในการเฝ้าระวัง 
และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยด้วย DSPM

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
โรงเรียนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 35 คน

       80,000 ครูทีไ่ด้รับการ
อบรมมคีวามรู้
เร่ืองการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 
ด้วย DSPM ร้อย
ละ 100

 - ครูมคีวามรู้เร่ืองการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้วย
 DSPM
- เด็กปฐมวัยได้รับการ
ประเมนิพัฒนาการด้วย
 DSPM และกระตุ้น
พัฒนาการทีถู่กต้อง
ตามวัย

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

6 เด็กไทยฉลาดสมวัยด้วย
ไอโอดีน

 - เพือ่ส่งเสริมใหค้รูและ
ผู้ปกครองเด็กปฐมมคีวามรู้
และควบคุมป้องกนัการขาด
สารไอโอดีนได้
 - เพือ่ใหเ้ด็กปฐมวัยได้รับสาร
ไอโอดีนอย่างเพียงพอ
 - เพือ่ส่งเสริมใหร้้านอาหาร 
โรงครัว ในโรงเรียนใช้เกลือ
เสริมไอโอดีน

ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 100 คน

       20,000  - ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยมคีวามรู้
เร่ืองโรคขาดสาร
ไอโอดีนร้อยละ 
80
 - ร้านอาหาร
และโรงครัวใน
โรงเรียนใช้เกลือ
เสริมไอโอดีน 
ร้อยละ 100

 - ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย มคีวามรู้เร่ือง
โรคขาดสารไอโอดีน
 - ร้านอาหาร โรงครัว
ในโรงเรียน และ
ครัวเรือนของเด็ก
ปฐมวัยใช้เกลือเสริม
ไอโอดีน

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

(สปสช.)

(สปสช.)

ยทุธฯที ่1.1 - 4



ยทุธฯที ่1.1 - 5
    1.1 แผนงานสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มพีฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีิตทีด่ขีึ้น.
เป้าหมาย

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

7 งดเหล้าเข้าพรรษา (น า
ร่องโดยเจ้าหน้าที่
เทศบาลต่อยอดถึง
ระดับชุมชนในเขต
รับผิดชอบ)

เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชน
ลดพฤติกรรมติดเหล้าหรือเลิก
ด่ืม

เจ้าหน้าทีใ่นส านักงาน
เทศบาลและประชาชนใน
ชุมชนทีส่มคัรใจ จ านวน 50 
คน

       20,000 เจ้าหน้าที่/
ประชาชนใน
ชุมชนลด
พฤติกรรมติด
เหล้า จ านวน 25
 คน

ลด/เลิกพฤติกรรมติด
เหล้าลดลง

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานป้องกนั
 และควบคุม
โรคติดต่อ

8 ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ลด/ละ/เลิกยาสูบของ
เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลและ
ต่อยอดถึงระดับชุมชนใน
เขตรับผิดชอบ

เพือ่ใหเ้ยาวชนน าร่องและ
ประชาชนในหน่วยงานใน
ชุมชนมพีฤติกรรมลด/ละเลิก
ยาสูบ

เจ้าหน้าทีใ่นส านักงาน
เทศบาลและประชาชนใน
ชุมชนทีส่มคัรใจ จ านวน 50 
คน

       10,000 เจ้าหน้าที่
เทศบาลและ
ประชาชนใน
ชุมชนลด/ละเลิก
พฤติกรรมติด
ยาสูบ จ านวน 25
 คน

เจ้าหน้าทีแ่ละ
ประชาชนลด/ละ/เลิก
พฤติกรรมติดยาสูบ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานป้องกนั
 และควบคุม
โรคติดต่อ

(สปสช.)

(สปสช.)

ยทุธฯที ่1.1 - 5



ยทุธฯที ่1.1 - 6
    1.1 แผนงานสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มพีฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีิตทีด่ขีึ้น.
เป้าหมาย

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

9 ส่ือสารและเข้าใจเพือ่
วัยรุ่นยุคใหมก่บัสุข
ภาวะทางเพศทีม่คีวาม
เหมาะสม

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

 - พ่อแม ่ผู้ปกครองด็ก
นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา
ปีที ่1-6 (โรงเรียนสังกดั
เทศบาล)และประชาชนผู้สนใจ
 จ านวน 2 รุ่นๆละ 40 คน

       50,000 พ่อแมผู้่ปกครอง
 ผู้ทีผ่่านการ
อบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจเร่ือง
วิถีชีวิตวัยรุ่นยุค
ใหมร้่อยละ 80 
ขึ้นไป

 - ผู้ทีผ่่านการอบรม
เกดิความรู้ความเข้าใจ
และทักษะการส่ือสาร
เร่ืองเพศวิถีกบับุตร
หลานมากขึ้น 
 - ปัญหาวัยรุ่นกบั
พฤติกรรมทางเพศทีไ่ม่
เหมาะสมลดลง

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานป้องกนั
 และควบคุม
โรคติดต่อ

ยทุธฯที ่1.1 - 6



ยทุธฯที ่1.1 - 7
    1.1 แผนงานสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มพีฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีิตทีด่ขีึ้น.
เป้าหมาย

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

10 ป้องกนัและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดต่อใน
เขตเทศบาล

 -เพือ่เป็นการป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อต่างๆในเขต
เทศบาลได้แก ่โรคติดต่ออบุัติ
ซ้ า โรคติดต่ออบุัติใหม ่
โรคติดต่อทีม่ยีุงและแมลงเป็น
พาหะน าโรค โรคติดต่อทาง
ระบบทางเดินอาหาร 
โรคติดต่อในระบบทางเดิน
หายใจ เพือ่ไมใ่หเ้กดิการแพร่
ระบาดเป็นวงกว้าง

 -ประชาชนในชุมชน เขต
เทศบาลทัง้ 71 ชุมชน
 -โรงเรียน สถานศึกษาในเขต
เทศบาล 33 แหง่

     200,000  -ลดอตัราป่วย 
และเสียชีวิตด้วย
โรคติดต่อไมเ่กนิ
เกณฑ์ทีก่ าหนด
 -ไมพ่บการแพร่
ระบาดของ
โรคติดต่อต่างๆใน
เขตเทศบาลจน
เป็นวงกว้าง

 -ลดการแพร่ระบาด 
ของโรคติดต่อต่างๆใน
เขตเทศบาล
 -อตัราป่วยและอตัรา
การเสียชีวิตด้วย
โรคติดต่อ ในเขต
เทศบาลลดลง

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานป้องกนั
 และควบคุม
โรคติดต่อ

11 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  - ไม่มี
ประชาชนในเขต
เทศบาลป่วย
เป็นโรคพษิ
สุนัขบ้า

 - ไม่พบการระบาด
ของโรคพษิสุนัขบ้าใน
เขตเทศบาล

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
งานสัตวแพทย์

(สปสช.)

ยทุธฯที ่1.1 - 7



ยทุธฯที ่1.1 - 8
    1.1 แผนงานสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มพีฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีิตทีด่ขีึ้น.
เป้าหมาย

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

12 สร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม วัยเรียน     
วัยใสพัฒนาทักษะชีวิต

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

จัดอบรมนักเรียน ระดับ
มธัยมศึกษา ในสังกดั
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล
 จ านวน 200 คน

     170,000      170,000      170,000      170,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 200 
คน

นักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาในสังกดั
เทศบาลได้รับความรู้ 
ด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ทัศนคติ ค่านิยมเร่ือง
เพศได้อย่างเหมาะสม

ส านักการศึกษา

13 รณรงค์และใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัไอโอดีนในเด็ก
ปฐมวัย

เพือ่ใหค้วามรู้แกพ่นักงานครู 
ครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่
โภชนาการ เกี่ยวกบั
ความส าคัญของไอโอดีนกบั
เด็กปฐมวัย

จัดอบรม พนักงานครู  ครู
ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่
โภชนาการของสถานศึกษา
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์
ทุกแหง่ จ านวน 60 คน

       60,000        65,000        65,000        65,000 จ านวนพนักงาน
ครู ครูผู้ดูแลเด็ก 
และเจ้าหน้าที่
โภชนาการทีเ่ข้า
รับการอบรม

พนักงานครู  ครูผู้ดูแล
เด็ก เจ้าหน้าที่
โภชนาการของ
สถานศึกษาสังกดัฯ มี
ความรู้เกี่ยวกบัการ
ส่งเสริมไอโอดีนในเด็ก
ปฐมวัย

ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ 3,985,650  610,650     610,650     610,650     

ยทุธฯที ่1.1 - 8



ยทุธฯที ่1.2 - 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์ ที ่3 พัฒนาการศึกษาและสง่เสริมคุณภาพชวีิต
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม
    1.2 แผนงานเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ และปลกูฝังจติส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภยัของยาเสพตดิ ให้แก่เดก็เยาวชนและประชาชน

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

1 ป้องกนัและเฝ้าระวังการ
ติดยาเสพติดใน
สถานศึกษา (น าร่องโดย
โรงเรียนเทศบาลวัด
สุคตวราราม (ท.7) ต่อ
ยอดไปสู่โรงเรียนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

 -เพือ่เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจสร้างความตระหนักถึง
ปัญหายาเสพติด
 -ส่งเสริมสนับสนุนใหโ้รงเรียนมี
บทบาทและมส่ีวนช่วยในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดโดยใหโ้รงเรียนเป็นแกนน าใน
การจัดต้ังชมรม TO BE 
NUMBER ONE และใหพ้่อแม่
ผู้ปกครองมบีทบาทและมส่ีวนร่วม

นักเรียน/ผู้น านักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดสุคตวราราม(ท.7) 
จ านวน 50 คน

     20,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจ มี
ความตระหนัก
ถึงผลเสียของ
การติดยาเสพ
ติดทีม่ผีลต่อ
ตนเอง
ครอบครัวและ
สังคม จ านวน 
50 คน

นักเรียน/ผู้น านักเรียน
ของโรงเรียนเทศบาลวัด
สุคตวราราม (ท.7) มี
ความตระหนักและไมยุ่่ง
เกี่ยวยาเสพติด

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานป้องกนั 
และควบคุม
โรคติดต่อ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

(สปสช.)

ยทุธฯที ่1.2 - 1



ยทุธฯที ่1.2 - 2
    1.2 แผนงานเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ และปลกูฝังจติส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภยัของยาเสพตดิ ให้แก่เดก็เยาวชนและประชาชน

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

2 อบรมทักษะชีวิตเพือ่
ป้องกนัการใช้สารเสพติด

เพือ่พัฒนาและฝึกฝนใหน้ักเรียน
ได้มทีักษะชีวิตทีถู่กต้องและน า
ทักษะชีวิตไปใช้ในการป้องกนัยา
เสพติด และสนับสนุนการ
ป้องกนัยาเสพติดตามนโยบาย
ของรัฐบาล

จัดอบรมและศึกษาดูงานด้าน
ยาเสพติดปีละ 1 คร้ัง จ านวน
ผู้เข้ารับการอบรม 200 คน

   100,000    100,000    100,000    100,000 1.จ านวนคร้ังที่
อบรมปีละ  1 
คร้ัง
2.จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
200 คน

นักเรียนมทีักษะในการ
ด าเนินชีวิตทีถู่กต้อง
สามารถน าทักษะชีวิตไป
ใช้ในการป้องกนัยาเสพ
ติดและด าเนินชีวิตใน
สังคมได้อย่างมคีวามสุข

ส านักการศึกษา

3 การสร้างเสริมภมูคุ้ิมกนั
ยาเสพติดในสถานศึกษา

เพือ่ฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ของนักเรียนไมใ่หยุ้่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด

จัดอบรมเกี่ยวกบัยาเสพติด ปี
ละ 1 คร้ัง จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม จ านวน 100 คน

   100,000    100,000    100,000    100,000 1.จ านวนคร้ังที่
อบรมปีละ  1 
คร้ัง
2.จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
100 คน

นักเรียนมคีวามรู้และ
ป้องกนัตนเองจากยา
เสพติด ไมยุ่่งเกี่ยวกบั
อบายมขุ สามารถปฏบิัติ
หน้าทีเ่ป็นแกนน า
นักเรียนช่วยเหลือครู 
สอดส่องดูแลนักเรียนที่
มพีฤติกรรมเส่ียง

ส านักการศึกษา

ยทุธฯที ่1.2 - 2



ยทุธฯที ่1.2 - 3
    1.2 แผนงานเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ และปลกูฝังจติส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภยัของยาเสพตดิ ให้แก่เดก็เยาวชนและประชาชน

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

4 อบรมรณรงค์ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนเขตเทศบาลนคร 
นครสวรรค์ และศึกษาดู
งาน

1.เพือ่สนองนโยบายรัฐบาลใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 
2.เพือ่สร้างแนวทางการเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในชุมชนใหม้ี
ความเข้มแข็งและมปีระสิทธิภาพ 
3.เพือ่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ด้านยาเสพติดใหก้บัเด็ก เยาวชน
และกลุ่มเส่ียงในชุมชนและสร้าง
ภมูคุ้ิมกนัไมใ่หเ้กี่ยวข้องกบัยา
เสพติด
4.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดของชุมชนในด้านการด าเนิน
กจิกรรมและศึกษาดูงาน 
5.เพือ่บูรณาการความร่วมมอืกบั
ทุกภาคส่วนในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด

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
3.เด็ก เยาวชนและกลุ่ม
เส่ียงในชุมชนมคีวามรู้
ความเข้าใจถึงอนัตราย
ของยาเสพติดและมี
ภมูคุ้ิมกนัไมเ่ข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด 
ด าเนินการได้อย่างเป็น
ระบบและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืในการ
แกไ้ขปัญหาจากทุกภาค
ส่วน

กองสวัสดิการ
สังคม

ยทุธฯที ่1.2 - 3



ยทุธฯที ่1.2 - 4
    1.2 แผนงานเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ และปลกูฝังจติส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภยัของยาเสพตดิ ให้แก่เดก็เยาวชนและประชาชน

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

4.กจิกรรมเฝ้าระวังและ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดของชุมชน
ได้รับการตอบสนอง
5.การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด

รวมงบประมาณ 420,000   400,000   400,000   400,000   

ยทุธฯที ่1.2 - 4



ยทุธฯที ่1.3 - 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์ ที ่3 พัฒนาการศึกษาและสง่เสริมคุณภาพชวีิต
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม
    1.3 แผนงานเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มปีระสทิธิภาพ

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

1 มหกรรมอาหารและของดี
เมอืงปากน ้าโพ

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

ร้านอาหารเข้าร่วมมหกรรม
อาหารและของดีเมอืง ปากน ้าโพ
 จ้านวน   70 ร้าน

10,000     10,000     10,000     10,000     มร้ีานอาหารที่
เข้าร่วม
มหกรรมอาหาร
และของดีเมอืง
ปากน ้าโพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

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

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม 
ส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยทุธฯที ่1.3 - 1



ยทุธฯที ่1.3 - 2
    1.3 แผนงานเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มปีระสทิธิภาพ

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

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

2 พัฒนาตลาดสดน่าซื อในเขต
เทศบาล

1.สร้างความรู้ความเข้าใจ
ใหแ้กผู้่ประกอบ การค้าเร่ือง
การพัฒนาตลาดสด
2. เพือ่สร้างการมส่ีวนร่วมของ
ผู้ประกอบการค้าในการ
พัฒนาตลาดสด
3. เพือ่พัฒนาและยกระดับ
ตลาดสดใหไ้ด้มาตรฐาน

ตลาดสดในเขตเทศบาลได้รับ
การตรวจประเมนิตามเกณฑ์
มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื อ  
จ้านวน 3  แหง่

20,000     20,000     20,000     20,000     ตลาดสดผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐานตลาด
สดน่าซื อ อย่าง
น้อย 2 แหง่

ตลาดสดภายในเขต
เทศบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสดน่าซื อ

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม 
ส่ิงแวดล้อม

3 เฝ้าระวังคุณภาพสุขาภบิาล
อาหารในสถานศึกษาในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่เป็นการตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพสุขาภบิาลอาหารให้
ได้มาตรฐานตรวจสุขาภบิาล
อาหารใหผ่้านตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนจ้านวน 29 แหง่ได้รับ
การตรวจเฝ้าระวังคุณภาพ
สุขาภบิาลอาหารตามเกณฑ์
มาตรฐาน

5,000       5,000       5,000       5,000       โรงเรียนได้รับ
การตรวจเฝ้า
ระวังคุณภาพ
สุขาภบิาล
อาหาร ร้อยละ 
100

ทุกโรงเรียนได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
สุขาภบิาลอาหาร

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม 
ส่ิงแวดล้อม

4 เฝ้าระวังคุณภาพน ้าด่ืม-น ้า
ใช้ในสถานศึกษาในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

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

1. ตรวจคุณภาพน ้าโดยใช้ชุด
ตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
จ้านวน 29 โรงเรียน  
2. ทุกโรงเรียนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

       5,000        5,000        5,000        5,000 ทุกโรงเรียน
ได้รับการตรวจ
คัดกรอง
คุณภาพ น ้าด่ืม
 น ้าใช้

ทุกโรงเรียนได้รับการ
ตรวจคุณภาพน ้าด่ืมน ้า
ใช้ ใหผ่้านมาตรฐาน  
สามารถด่ืมได้อย่าง
ปลอดภยั

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม 
ส่ิงแวดล้อม

ยทุธฯที ่1.3 - 2



ยทุธฯที ่1.3 - 3
    1.3 แผนงานเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มปีระสทิธิภาพ

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

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

5 พัฒนาผู้ประกอบการร้าน
แต่งผมเสริมสวย

เพือ่ใหผู้้ประกอบการแต่งผม
เสริมสวยมคีวามรู้ด้าน
สุขาภบิาลส่ิงแวดล้อมและ
เกณฑ์มาตรฐานในสถาน
บริการแต่งผมเสริมสวย   ให้
เจ้าของสถานบริการแต่งผม
เสริมสวยปรับปรุงและจัดการ
อนามยัส่ิงแวดล้อมในบริการ
ได้ถูกต้อง

ผู้ประกอบการร้านแต่งผมเสริม
สวยได้รับการอบรม  จ้านวน  
100 คน

50,000     50,000     50,000     50,000     ผู้ประกอบการ
ร้านแต่งผม
เสริมสวย ผ่าน
การอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

ผู้ประกอบการแต่งผม
เสริมสวยมคีวามรู้ด้าน
สุขาภบิาลส่ิงแวดล้อม 
 และเกณฑ์มาตรฐาน
ในสถานบริการแต่งผม
เสริมสวย

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม 
ส่ิงแวดล้อม

6 ตรวจสอบเฝ้าระวังการใช้
น ้ามนัทอดอาหาร

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

ผู้จ้าหน่ายอาหารประเภททอด 
ได้รับการสุ่มเกบ็ตัวอย่างน ้ามนั
ทอดอาหาร เพือ่ตรวจหาปริมาณ
สารโพลาร์

     30,000      30,000      30,000      30,000 ตัวอย่างน ้ามนั
ทอด อาหารที่
ได้รับการตรวจ 
วิเคราะหห์า
ปริมาณ สารโพ
ลาร์ อย่างน้อย
ร้อยละ 70 ของ
จ้านวน
เป้าหมายที่
ก้าหนด

ผู้จ้าหน่ายอาหารมี
จิตส้านึกทีดี่และมี
ความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคในการ
ประกอบปรุง จ้าหน่าย
อาหารทีป่ลอดภยั

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม 
ส่ิงแวดล้อม

ยทุธฯที ่1.3 - 3



ยทุธฯที ่1.3 - 4
    1.3 แผนงานเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มปีระสทิธิภาพ

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

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

7 เฝ้าระวังคุณภาพ
ผู้ประกอบการจ้าหน่าย
อาหารในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพือ่ใหผู้้ประกอบการจ้าหน่าย
อาหารในเขตเทศบาลมกีาร
ปฏบิัติทีถู่กต้องตาม
หลักเกณฑ์สุขาภบิาลอาหาร
เพือ่ใหผู้้บริโภคอาหารในเขต
เทศบาลมคีวามปลอดภยั ลด
ภาวะการเกดิโรคทีเ่กดิจาก
อาหารและน ้า

ผู้ประกอบการจ้าหน่ายอาหาร 
ได้รับการอบรมด้านสุขาภบิาล
อาหารจ้านวน 150 คน

200,000   200,000   200,000   200,000   ผู้เข้ารับการ
อบรมมคีวามรู้
ด้านสุขาภบิาล
อาหารผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 
70

ผู้ประกอบการ
จ้าหน่ายอาหารทีเ่ข้า
รับการอบรมมกีาร
ปฏบิัติทีถู่กต้องตาม
หลักเกณฑ์สุขาภบิาล
อาหาร

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม 
ส่ิงแวดล้อม

8 รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้
โฟมบรรจุอาหาร

เพือ่ใหม้กีารลดการใช้
ภาชนะโฟมในร้านอาหาร

ผู้ประกอบการจ้าหน่ายอาหารใน
เขตเทศบาล จ้านวน 50 ราย

100,000   100,000   100,000   100,000   ผู้ประกอบการ
จ้าหน่ายอาหาร
ไมน่้อยกว่าร้อย
ละ 80

ผู้ประกอบการ
จ้าหน่ายอาหารในเขต
เทศบาล กลุ่มเป้าหมาย
 ไมใ่ช้ภาชนะโฟมใน
การบรรจุอาหาร

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม 
ส่ิงแวดล้อม

9 อบรมด้านความรู้ ด้าน
ความปลอดภยัในสถาน
ประกอบการ

เพือ่ใหพ้นักงาน/เจ้าของ 
สถานประกอบการมคีวามรู้
ด้านอาชีวอนามยั และข้อ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัสถาน
ประกอบการ

พนักงาน/เจ้าของสถาน
ประกอบการ เข้ารับการอบรม 
จ้านวน 50 คน

20,000     20,000     20,000     20,000     ความรู้ด้านอาชี
วอนามยัและ
ข้อกฎหมาย 
เพิม่มากขึ น 
อย่างน้อยร้อย
ละ 80

พนักงาน/ เจ้าของ
สถานทีป่ระกอบการ 
มคีวามรู้ด้านอาชีวอนา
มยัและปฏบิัติได้ถูกต้อง
 ตามข้อกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม 
ส่ิงแวดล้อม

รวมงบประมาณ 440,000   440,000   440,000   440,000   

ยทุธฯที ่1.3 - 4



ยุทธฯที่ 1.4 - 1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
1. ยทุธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    1.4 แผนงานส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

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

1 อาสาสมัครพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน
สังกดัเทศบาล 8 ท

เพื่อสร้างจติส านึกในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้กบั
เยาวชนในเขตเทศบาลฯ

นักเรียนโรงเรียนในสังกดั
เทศบาล มีความรู้และความ
ตระหนักในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

100,000       100,000       100,000       100,000       นักเรียนผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินความรู้
และทัศนคติ ร้อย
ละ 70

นักเรียนโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลมี
จติส านึกในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงาน
ส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

2 สร้างจติส านึกในการ
จดัการขยะมูลฝอย

1.ประชาชนมีจติส านึกใน
การจดัการขยะในครัวเรือน
ของตนเอง
2.ลดปริมาณขยะที่เกดิขึน้
ภายในเขตเทศบาลฯ

1.ครัวเรือนในเขตเทศบาลมี
การจดัการขยะในครัวเรือน
อยา่งถกูต้อง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ของจ านวนครัวเรือนที่
เขา้ร่วมโครงการ
2.ปริมาณขยะที่เกดิขึน้ในเขต
เทศบาลมีจ านวนลดลง

100,000       100,000       100,000       100,000       ปริมาณขยะใน
เขตเทศบาล ไม่
เกนิ 1  กก / คน
 / วัน

1. ครัวเรือนในเขต
เทศบาลมีการจดัการ
ขยะอยา่งถกูต้องและ
เป็นต้นแบบในการ
ด าเนินการในขัน้ต่อไป
2. ปริมาณขยะที่
เกดิขึน้ในเขตเทศบาล
มีจ านวนลดลง

ส านักการ
สาธารณสุข 
งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยุทธฯที่ 1.4 - 1



ยุทธฯที่ 1.4 - 2
    1.4 แผนงานส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

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

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

3 น้ าหมักจลิุนทรียช์ีวภาพ 1.เพื่อน าน้ าหมักชีวภาพมา
ใช้ดับกล่ินรถขยะหลัง
ปฏิบัติงาน
2.เพื่อน าน้ าหมักชีวภาพ
น าไปใช้ล้างตลาดที่อยูใ่น
เขตเทศบาลฯ
3.เพื่อเป็นการลดปริมาณ
มูลฝอยจากเศษผักและ
ผลไม้ในการฝังกลบ
4.เพื่อเรียนรู้และศึกษาน้ า
หมักชีวภาพ
5.เพื่อให้ความรู้กบั
ประชาชนที่สนใจการท าน้ า
หมัก

1.ปริมาณขยะที่อยูใ่นเขต
เทศบาลฯลดลง
2.งานบริการรักษาความ
สะอาดมีน้ าหมักชีวภาพเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน เช่นล้าง
ตลาด ดับกล่ินรถขยะ ดับ
กล่ินน้ าชะขยะบริเวณขา้งถงั
ขยะ
3.ประชาชนที่มีความสนใจ
สามารถน ากลับไปใช้ใน
ครัวเรือนได้

50,000         50,000         50,000         50,000         สามารถให้
ความรู้กบัผู้ที่
สนใจท าน้ าหมัก
ชีวภาพได้ ร้อย
ละ80

1.ปริมาณขยะที่อยูใ่น
เขตเทศบาลฯลดลงใน
การฝังกลบ
2.งานบริการรักษา
ความสะอาดมีน้ าหมัก
ชีวภาพเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่นล้าง
ตลาด ดับกล่ินรถขยะ 
ดับกล่ินน้ าชะขยะ
บริเวณขา้งถงัขยะ
3.ประชาชนที่มีความ
สนใจมีความรู้และ
สามารถน ากลับไปใช้
ในครัวเรือนได้

ส านักการ
สาธารณสุข 
งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

ยุทธฯที่ 1.4 - 2



ยุทธฯที่ 1.4 - 3
    1.4 แผนงานส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

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

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

4 ปุ๋ยหมักอินทรีย์ 1.เพื่อเป็นการลดปริมาณ
มูลฝอยในการฝังกลบ
2.เพื่อน าปุ๋ยที่ได้ไปใช้
ประโยชน์
3.สามารถใช้ค าแนะน ากบั
ประชาชนที่สนใจ

1.สามารถน าปุ๋ยอินทรียท์ี่ได้ไป
ใช้ประโยชน์ภายในเขต
เทศบาล เช่นใส่ต้นไม้ 
ปรับปรุงคุณภาพดิน
2.สามารถลดปริมาณมูลฝอย
ในการฝังกลบ
3.ประชาชนที่มีความสนใจมี
ความรู้และสามารถน ากลับไป
ใช้ในครัวเรือน

50,000         50,000         50,000         50,000         สามารถให้
ความรู้กบัผู้ที่
สนใจท าปุ๋ยหมัก
อินทรีย ์ร้อยละ80

1.สามารถน าปุ๋ย
อินทรียท์ี่ได้ไปใช้
ประโยชน์ภายในเขต
เทศบาล เช่นใส่ต้นไม้ 
ปรับปรุงคุณภาพดิน
2.สามารถลดปริมาณ
มูลฝอยในการฝังกลบ
3.ประชาชนที่มีความ
สนใจมีความรู้และ
สามารถน ากลับไปใช้
ในครัวเรือน

ส านักการ
สาธารณสุข 
งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

5 จดัท าแผนแม่บทในการ
พัฒนาเมืองจกัรยาน 
ระยะที่  2

เพื่อรองรับสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาเมือง
จกัรยาน

การออกแบบโครงขา่ย
จกัรยานและส่ิงอ านวยความ
สะดวก ป้ายและสัญลักษณ์ใน
การใช้จกัรยานขัน้รายละเอียด

1,000,000     จ านวนผู้ใช้
จกัรยาน

มีโครงขา่ยจกัรยานที่
จอดและส่ิงอ านวย
ความสะดวก ป้ายและ
สัญลักษณ์ในการใช้
จกัรยานขัน้รายละเอียด

ส านักการช่าง

ยุทธฯที่ 1.4 - 3



ยุทธฯที่ 1.4 - 4
    1.4 แผนงานส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

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

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

6 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
เสียค่าธรรมเนียม การ
บ าบัดน้ าเสียภายในเขต 
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในเขตพื้นที่
บริการบ าบัดน้ าเสียทราบ
และเต็มใจในการเสีย
ค่าธรรมเนียมการบ าบัดน้ า
เสีย

จดักจิกรรมจดัประชุม สัมมนา
ดูงาน ท าเอกสารเผยแพร่ เพื่อ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้และเต็มใจใน
การเสียค่าธรรมเนียมและ
บ าบัดน้ าเสีย

       300,000        200,000        200,000 จ านวน
ประชาชนที่รับรู้
ขา่วสารการเสีย
ค่าบ าบัดน้ าเสีย

ประชาชนรับรู้และเต็ม
ใจที่จะเสีย
ค่าธรรมเนียมการ
บ าบัดน้ าเสีย/เทศบาล
มีรายได้เพิ่มขึน้

ส านักการช่าง

7 จดัท าโปรแกรมบริหาร
จดัการ การจดัเกบ็ค่า
บ าบัดน้ าเสียร่วมกบัการ
จดัเกบ็ค่าน้ าประปา

เพื่อจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม
การบ าบัดน้ าเสียตามเทศ
บัญญัติว่าด้วยการจดัเกบ็
ค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย 
ปี 2553

โปรแกรมจดัเกบ็
ค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสียที่
ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ
ประชาชน รายละเอียดตาม
ขอบเขตและขอ้ก าหนดงาน
ของเทศบาล

     1,500,000 จ านวน
ประชาชนที่ช าระ
ค่าธรรม
เนียมบ าบัด
น้ าเสีย

เทศบาลนคร
นครสวรรค์มีรายได้
จากการจดัเกบ็
ค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ า
เสียเพิ่มขึน้

ส านักการช่าง

ยุทธฯที่ 1.4 - 4



ยุทธฯที่ 1.4 - 5
    1.4 แผนงานส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

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

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

8 บริหารจดัการและการ
ก าจดัขยะมูลฝอยชุมชน
ลงทุน โดยเอกชน 
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพื่อให้เอกชนเขา้มาร่วม
ลงทุนบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยชุมชนและขยะบ่อฝัง
กลบของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และ อปท. 
พื้นที่ใกล้เคียงโดยใช้
เทคโนโลยแีปลงขยะมูล
ฝอยชุมชนเป็นเชื้อเพลิง
พลังงาน RDF

ระบบที่น าขยะมูลฝอยชุมชน
และขยะบ่อฝังกลบมาผ่าน
การยอ่ยเพื่อลดขนาดการคัด
แยกและปรับปรุงคุณภาพให้
เป็นเชื้อเพลิงพลังงาน RDF 
รายละเอียดตามขอ้ก าหนด
ของเทศบาล

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

เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการขยะมูล
ฝอยชุมชน ที่ทันสมัย
และถกูหลักสุขาภิบาล
สามารถน าขยะมูลฝอย
ชุมชนและขยะบ่อฝัง
กลบมาแปลงเป็น
เชื้อเพลิงพลังงาน RDF
 รองรับการ
เจริญเติบโตของชุมชน
เมืองในอนาคตได้

ส านักการช่าง
เอกชนลงทุน เอกชนลงทุน ค่าก าจัดขยะ

มูลฝอยรายปี
ค่าก าจัดขยะ
มูลฝอยรายปี

ยุทธฯที่ 1.4 - 5



ยุทธฯที่ 1.4 - 6
    1.4 แผนงานส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

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

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

9 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี (อพ.สธ.)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี
2. เพื่อด าเนินการสนับสนุน
งานในกจิกรรมต่าง ๆ ตาม
โครงการ อพ.สธ.
3. เพื่อจดัท าฐานขอ้มูล
ทรัพยากรท้องถิน่ทั้ง
ทรัพยากรกายภาพ, 
ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
4. เพื่อติดต้ัง "ศูนยอ์นุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากร
ท้องถิน่"

 - ปกปักพันธุกรรมพืช
 - ส ารวจเกบ็รวบรวม
พันธุกรรมพืช
 - ศูนยข์อ้มูลพันธุกรรมพืช
 - สร้างจติส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 - พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

       200,000        200,000 จ านวนพันธุไ์ม้
เพิ่มขึน้

มีฐานขอ้มูลทรัพยากร
ท้องถิน่ทั้งทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพและทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา

ส านักการช่าง
ส านักการศึกษา
กองวิชาการฯ

10 อุทยานสวรรค์อุทยาน
แห่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายชีวภาพ

เพื่อจดัท าขอ้มูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ส ารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พืช /สัตว์พื้นถิน่

       500,000        100,000 จ านวน
ฐานขอ้มูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

เกดิการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ส านักการช่าง
กองวิชาการ

ยุทธฯที่ 1.4 - 6



ยุทธฯที่ 1.4 - 7
    1.4 แผนงานส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

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

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

11 มรดกนครสวรรค์เมือง
แห่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพ

เพื่อจดัท าขอ้มูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ส ารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พืช/สัตว์พื้นถิน่

600,000       300,000       จ านวนฐาน
ขอ้มูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

เกดิการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ส านักการช่าง
กองวิชาการ

12 ปรับปรุงระบบฆ่าเชื้อโรค
ในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า
ให้เป็นระบบจา่ยแกส๊
คลอรีน

เพื่อฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อนในน้ า
เสียที่ผ่านการบ าบัดที่มี
ประสิทธิภาพที่ดีกว่าระบบ
เติมสารคลอรีนเดิม

ติดต้ังเคร่ืองจา่ยคลอรีนแกส๊
ครบชุดพร้อมอุปกรณ์นิรภัย 
จ านวน 2 ชุด ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

3,500,000     จ านวนเคร่ือง
คลอรีนแกส๊

มีระบบฆ่าเชื้อภายใน
โรงปรับปรุงคุณภาพ
น้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ
ไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ส านักการช่าง
ส่วนช่าง
สุขาภิบาล

13 ศึกษาแนวทางการลดค่า
พลังงานในการเดินระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า 
เทศบาลนครนครสวรรค์ 

เพื่อศึกษาแนวทางการลด
ค่าพลังงานในการเดิน
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 
เทศบาลนครนครสวรรค์ 

จา้งที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจยั 
ประเมินผลหรือพัฒนาแนว
ทางการลดค่าพลังงานในการ
เดินระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 
เทศบาลนครนครสวรรค์ 

1,000,000     จ านวนค่า
พลังงานที่ใช้เดิน
ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ ามี
จ านวนลดลง

การใช้พลังงานในโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ า 
ลดลงและมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการช่าง
ส่วนช่าง
สุขาภิบาล

14 ต้นแบบปากน้ าโพเมือง
คาร์บอนต่ า

เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เป็นส่ือประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ ความเขา้ใจเกีย่วกบั
เมืองคาร์บอนต่ า

แผ่น VDO ปากน้ าโพเมือง
คาร์บอนต่ า 500 แผ่น แผ่น
พับประชาสัมพันธ์ 5,000 แผ่น
 อบรมคณะท างาน 40 คน

300,000       200,000       จ านวนแผ่น  
VDO ประชา
สัมพันธ์

ประชาชน มีความรู้ 
ความเขา้ใจตระหนักใน
การสร้างและลด
คาร์บอน

ส านักการช่าง
กองวิชาการฯ

ยุทธฯที่ 1.4 - 7



ยุทธฯที่ 1.4 - 8
    1.4 แผนงานส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

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

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

15 ส่งเสริมและพัฒนา
เส้นทางจกัรยาน

เพื่อจดัสร้างช่องทางขี่
จกัรยานให้เป็นสถานที่เล่น
และออกก าลังกาย ส่งเสริม
ให้มีวิถชีีวิตอยา่งพอเพียง
และประหยดั

จดัสร้างช่องทางขีจ่กัรยาน 
1 เส้นทาง

10,000,000   10,000,000 จ านวนช่องทางขี่
จกัรยาน

ประชาชนมีพื้นที่
ช่องทางจกัรยานที่ได้
มาตรฐานและได้ออก
ก าลังกายโดยการขบัขี่
จกัรยานมากขึน้

ส านักการช่าง
กองวิชาการฯ

16 น าร่องการพัฒนาพื้นที่สี
เขยีวในเมือง/ชุมชน เพื่อ
มุ่งสู่เมืองสีเขยีว

เพื่อเร่งการพัฒนาพื้นที่สี
เขยีวในระดับพื้นที่อยา่งมี
ส่วนร่วม

ส ารวจรวบรวมขอ้มูลพื้นที่สี
เขยีวและต้นไม้ที่มีคุณค่าใน
พื้นที่ รวมทั้งส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
เมือง

500,000       จ านวนพื้นที่สี
เขยีวในเขตเมือง

กอ่ให้เกดิกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
การจดัการพื้นที่สีเขยีว
ในเมืองแบบบูรณาการ
 มุ่งสู่การเป็นเมืองสี
เขยีวอยา่งยัง่ยนื

ส านักการช่าง
กองวิชาการฯ

17 ปั่นวัดใจมังกรปากน้ าโพ
คร้ังที่ 3

จดักจิกรรมปั่นจกัรยานเพื่อ
ความสามัคคี และเพื่อการ
ออกก าลังกาย

จ านวน 2,000 คน        500,000        500,000        500,000        500,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

เกดิความรักความ
สามัคคีในกลุ่ม
ประชาชนผู้รักการปั่น
จกัรยาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

18 จดักจิกรรมส่งเสริมการใช้
จกัรยาน

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
ใช้จกัรยาน

จดักจิกรรมปั่นจกัรยาน Car 
free day ปีละ 1 คร้ัง
จดักจิกรรมปั่นจกัรยาน 12 
คร้ัง

       300,000        300,000        300,000        300,000 จ านวนผู้ใช้
จกัรยานใน
ชีวิตประจ าวัน

ประชาชนหันมาใช้
จกัรยานเพิ่มมากขึน้

กองวิชาการ
และแผนงาน

รวมงบประมาณ 278,000,000  294,600,000  29,550,000   19,350,000   

ยุทธฯที่ 1.4 - 8



ยุทธฯที่ 2.1 - 1

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

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 เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหาร

ที่ถกูสุขลักษณะ  มีการ
พัฒนาด้านร่างกายและมี
น า้หนักตามเกณฑ์

1.ศพด.ในสังกดัเทศบาล  12 
แห่ง

    3,153,150     3,153,150     3,153,150     3,153,150 จ้านวนนักเรียน
ที่รับการ
สนับสนุน

นักเรียนมีสุขภาพดีมี
น า้หนักตามเกณฑ์

ส้านักการศึกษา

2.โรงเรียนสังกดัเทศบาล 8 
แห่ง

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยุทธฯที่ 2.1 - 1



ยุทธฯที่ 2.1 - 2
    2.1 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสังคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต

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. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา
ขา้ราชการครูของโรงเรียนใน
สังกดั อปท.

      900,000       900,000       900,000       900,000

6. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการ
จดัการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ 
(SBMLD)

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

ยุทธฯที่ 2.1 - 2



ยุทธฯที่ 2.1 - 3
    2.1 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสังคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

7.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่
จดัท้าแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น

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

8. ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

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

9. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

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

10. ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์
ป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา

      147,000       147,000       147,000       147,000

11. ค่าใช้จา่ยในการจดัการ
แขง่ขนักฬีาพักเรียน อปท.

    4,200,000

12. ค่าใช้จา่ยในการติดตาม
และประเมินผลการจดั
การศึกษาท้องถิน่

(อุดหนุนทั่วไป) (อุดหนุนทั่วไป) (อุดหนุนทั่วไป) (อุดหนุนทั่วไป)

13.ค่าใช้จา่ยในการประชุม
คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการ

      300,000       300,000       300,000       300,000

14. ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริม
กจิกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.

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

ยุทธฯที่ 2.1 - 3



ยุทธฯที่ 2.1 - 4
    2.1 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสังคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

15. ค่าใช้จา่ยในการจดัท้า
ศูนยก์ารเรียนรู้ส้าหรับเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษา

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

4 ส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาของท้องถิน่ 
(ปัจจยัพื นฐานส้าหรับ
นักเรียนยากจน)

เพื่อสนับสนุนการจดัหา
ปัจจยัพื นฐานที่จ้าเป็น และ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ส้าหรับนักเรียนยากจน

นักเรียนระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรียนในสังกดัเทศบาล 
จ้านวน 8 แห่ง
(เงินอุดหนุน)

    2,875,000     2,875,000     2,875,000     2,875,000 ร้อยละ40 ของ
จ้านวนนักเรียน
ระดับ
ประถมศึกษา
ร้อยละ30ของ
จ้านวนนักเรียน
ระดับมัธยมต้น

นักเรียนยากจนได้รับการ
สนับสนุนเพื่อจดัหา
ปัจจยัพื นฐานที่จ้าเป็นต่อ
การด้ารงชีวิต

ส้านักการศึกษา

5 สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
จดัการศึกษาตั งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั นพื นฐาน (เงินอุดหนุน)

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านการจดัหา
อุปกรณ์การศึกษาที่เพียงพอ
 และเอื อต่อการพัฒนา
การศึกษา และส่งเสริม
การศึกษาทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพ

1. ค่าจดัการเรียนการสอน 
(รายหัว)

  20,177,740   20,177,740   20,177,740   20,177,740 จ้านวนนักเรียน
ที่รับการ
สนับสนุน

นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาด้านสติปัญญา
และร่างกายเหมาะสม
ตามวัย

ส้านักการศึกษา

2. ค่าหนังสือเรียน     4,496,450     4,496,450     4,496,450     4,496,450
3. ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน     2,736,100     2,736,100     2,736,100     2,736,100
4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน     2,865,150     2,865,150     2,865,150     2,865,150
5. ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

    4,508,840     4,508,840     4,508,840     4,508,840

ยุทธฯที่ 2.1 - 4



ยุทธฯที่ 2.1 - 5
    2.1 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสังคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

6 สนับสนุนการจดั
การศึกษาแกเ่ด็กด้อย
โอกาส (เงินอุดหนุน)

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านบุคลากร
ส่งเสริมการศึกษาและ
อุปกรณ์การศึกษาแกเ่ด็ก
ด้อยโอกาส

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

เด็กด้อยโอกาสได้รับการ
พัฒนาด้านการศึกษา

ส้านักการศึกษา

2. ค่าพัฒนาครูอาสา           6,000           6,000           6,000           6,000
7 สนับสนุนการบริหาร

สนามกฬีา (เงินอุดหนุน)
เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านการกฬีา

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

สนามกฬีากลางสามารถ
ให้บริการด้านการแขง่ขนั
กฬีาและการออกก้าลัง
กายให้แกป่ระชาชนและ
หน่วยงานอื่นๆ ได้มี
ประสิทธิภาพ

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

ยุทธฯที่ 2.1 - 5



ยุทธฯที่ 2.1 - 6
    2.1 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสังคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

8 สนับสนุนศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก (เงินอุดหนุน)

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านการจดัหา
อุปกรณ์การศึกษาที่เพียงพอ
 และเอื อต่อการพัฒนา
การศึกษา และส่งเสริม
การศึกษาทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพ

1.ค่าจดัการเรียนการสอน 
(รายหัว)

      994,500       994,500       994,500       994,500 จ้านวน
งบประมาณที่
ได้รับการจดัสรร

โรงเรียนในสังกดัได้รับ
การพัฒนาการจดั
การศึกษาได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส้านักการศึกษา

2.ทุนการศึกษาส้าหรับครู
ผู้ดูแลเด็ก

        90,000         90,000         90,000         90,000

9 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

การศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

ส้านักการศึกษา

10 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
การศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

ส้านักการศึกษา

11 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
การศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

ส้านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2.1 - 6



ยุทธฯที่ 2.1 - 7
    2.1 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสังคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

12 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/สุขศึกษา
และพลศึกษา สามารถ
จดัการเรียนการสอนได้
อยา่งมีคุณภาพ

ส้านักการศึกษา

13 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
การศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

ส้านักการศึกษา

14 คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น เพื่อพัฒนางานในวิชาชีพครู คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นใน
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์
 8 โรงเรียน  จ้านวน 120 คน

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

ได้ครูดีเด่นในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ระดับ
เทศบาล จงัหวัดและ
ประเทศ

ส้านักการศึกษา

15 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

ครูสามารถน้าเทคนิคการ
จดัการเรียนรู้มาพัฒนา
เพื่อให้การจดัการศึกษามี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

ส้านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2.1 - 7



ยุทธฯที่ 2.1 - 8
    2.1 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสังคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ
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งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

16 อบรมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน

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
รับทราบนโยบายการจดั
การศึกษา พร้อมให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาการ
จดัการศึกษาของท้องถิน่

ส้านักการศึกษา

17 อบรมทักษะวิชาการ
แสดงผลงานนิทรรศการ
การศึกษาระดับท้องถิน่
ระดับกลุ่มการศึกษาและ
ระดับประเทศ

เพื่อให้ครูและนักเรียนได้
แสดงผลงานทางวิชาการ
และคัดเลือกผลงานเขา้ร่วม
แขง่ขนัในระดับภาคเหนือ
และระดับประเทศ

จดัอบรมทักษะวิชาการและ
จดันิทรรศการแสดงผลงาน
ของครูและนักเรียน จ้านวน 
1,780 คน

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

ครูและนักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในผลงาน
ตนเอง ได้ตัวแทนของ
เทศบาลเขา้ร่วมแขง่ขนั
ในระดับภาคและประเทศ

ส้านักการศึกษา

18 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

19 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
และมีหลักสูตรสถานศึกษา

ส้านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2.1 - 8



ยุทธฯที่ 2.1 - 9
    2.1 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสังคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

20 แขง่ขนัคนเกง่ในโรงเรียน
ท้องถิน่

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

1.ระดับเทศบาลจดั
สอบแขง่ขนั 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คัดเลือกนักเรียนเป็น
ตัวแทนเทศบาล ระดับชั น ป.4
 จ้านวน 40 คน  ระดับชั น ม.
1 จ้านวน 40 คน
2. ระดับกลุ่มจงัหวัด
การศึกษาท้องถิน่ที่ 18 ส่ง 
นร.ตัวแทนเทศบาล ระดับชั น
 ป.4 จ้านวน 5 คน  ระดับชั น
 ม.1  จ้านวน 5 คน  แขง่ขนั
ระดับกลุ่มจงัหวัดการศึกษา
ท้องถิน่
3.ระดับประเทศฯ ส่งนักเรียน
ตัวแทนระดับชั น ม.1  จ้านวน
 5 คน  ระดับชั น ป.5  จ้านวน
 5 คน  จากการแขง่ขนัใน
ระดับกลุ่มจงัหวัดการศึกษา
ท้องถิน่ เขา้แขง่ขนั
ระดับประเทศ จ้านวน 10 ครั ง

      250,000       250,000       250,000       250,000 นร.ตัวแทนทั ง 5
 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ระดับชั น
 ป.5 จ้านวน 5 
คน และ ม.2  
จ้านวน 5 คน 
เขา้การแขง่ขนั
ระดับประเทศ 
จ้านวน 10 ครั ง
 ท้าคะแนนได้
ร้อยละ 80 ขึ นไป

คุณภาพการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนสังกดั 
ทน.นว. มีมาตรฐาน
พัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง
และประชาชน

ส้านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2.1 - 9



ยุทธฯที่ 2.1 - 10
    2.1 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสังคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต

เป้าหมาย
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
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แบบ ผ.01

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

      100,000       100,000       100,000       100,000 จ้านวนนักเรียน
ที่เขา้รับ
การศึกษา
วิชาชีพ  350 
คนต่อปี
การศึกษา

นักเรียนระดับชั น ม.3 ที่
เลือกเรียนสายอาชีพ
ได้รับประสบการณ์ตรง
ด้านวิชาชีพและการฝึก
ทักษะวิชาชีพปฏิบัติงาน
 พัฒนาเป็นแรงงาน
ระดับฝีมือสร้างอาชีพ
ให้กบัตนเอง

ส้านักการศึกษา

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 ได้รับการศึกษา 
ฝึกทักษะวิชาชีพ พัฒนา
เป็นแรงงานระดับฝีมือ 
ได้รับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ

ส้านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2.1 - 10



ยุทธฯที่ 2.1 - 11
    2.1 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสังคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

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 ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กและนักเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์  (สม
ศ.) และแผนยทุธศาสตร์
การจดัการศึกษาท้องถิน่

ส้านักการศึกษา

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  
เกดิแรงกระตุ้นให้น้าเด็ก
เล็กเขา้รับการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ น

ส้านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2.1 - 11



ยุทธฯที่ 2.1 - 12
    2.1 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสังคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต

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 ขา่วสารที่ทันสมัย
มีสถานที่สะดวกสบาย
บรรยากาศดี เอื อต่อการ
เรียนรู้สามารถใช้บริการ
ศึกษาหาขอ้มูลค้นคว้าได้

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

เด็กและเยาวชนมีนิสัยรัก
การเรียน กล้าคิด กล้าท้า
 กล้าแสดงความคิดเห็น 
มีส่วนร่วมในการจดั
กจิกรรม ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย รู้จกั
ใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์

ส้านักการศึกษา

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

รวมงบประมาณ 103,623,690 99,423,690  99,423,690  99,483,690  
ยุทธฯที่ 2.1 - 12



ยทุธฯที ่2.2 - 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่3  พัฒนาการศึกษาและสง่เสริมคุณภาพชวีิต
2. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.2 แผนงานพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

1 พัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา

เพือ่พัฒนาระบบการนิเทศ
การศึกษา ใหม้คุีณลักษณะ
และพฤติกรรม การนิเทศ
การศึกษาทีเ่หมาะสม ได้
มาตรฐาน  วิจัยและพัฒนา
สร้างระบบและรูปแบบการ
นิเทศการศึกษา

ศึกษานิเทศก ์ พัฒนา
สมรรถนะการปฏบิัติงาน วิจัย
พัฒนาสร้าง Best Practice 
ระบบและรูปแบบนิเทศ
การศึกษา ในสถานศึกษา
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์ 
          

80,000       80,000       80,000       80,000       ร้อยละร้อยของ
ศึกษานิเทศก ์ ม ี
Best Practice  
การนิเทศ
การศึกษา 1 
ผลงานต่อปีการ
ศึกษานิเทศ
กระบวนการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกดั
เทศบาล
นครสวรรค์     2 
คร้ังต่อภาคเรียน 
 4 คร้ังต่อปี
การศึกษา

ศึกษานิเทศก ์มคีวาม
เป็นมอือาชีพ การ
นิเทศการศึกษาอย่าง
รอบด้าน  ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษาสังกดั
เทศบาลนครสวรรค์  
ใหไ้ด้การยอมรับจาก
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
และสาธารณชน

1. หน่วย
ศึกษานิเทศก ์ 
ส านักการศึกษา
  เทศบาลนคร
นครสวรรค์
2. โรงเรียน
สังกดัเทศบาล
นครนครสวรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยทุธฯที ่2.2 - 1



ยทุธฯที ่2.2 - 2
    2.2 แผนงานพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

2 คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น เพือ่พัฒนางานในวิชาชีพครู คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นใน
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์
 8 โรงเรียน  จ านวน 120 คน

       40,000        40,000        40,000        50,000 จ านวนครูเข้ารับ
การคัดเลือก 120
 คน

ได้ครูดีเด่นในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับเทศบาล 
จังหวัดและประเทศ

ส านักการศึกษา

3 อบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
และศึกษาดูงาน

เพือ่ใหค้รูและบุคลากร
ทางการศึกษามคีวามรู้ความ
เข้าใจและได้รับการพัฒนา 
ทักษะ ทราบการจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ เพือ่ศึกษาการดู
งานด้านการจัดการศึกษา

จัดอบรมครูในสังกดัเทศบาลฯ
  จ านวน 439 คน

     250,000      250,000      250,000      300,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 439 คน

ครูสามารถน าเทคนิค
การจัดการเรียนรู้มา
พัฒนาเพือ่ใหก้ารจัด
การศึกษามคุีณภาพ
และประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา

4 อบรมเชิงปฏบิัติการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา

เพือ่ใหผู้้บริหาร ครู  
บุคลากรทางการศึกษาและ
พนักงานเทศบาล มคีวามรู้ 
ความเข้าใจในการจัดท าแผน
 พัฒนาการศึกษามคุีณภาพ

ผู้บริหาร ครู ครูผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกษาและ
พนักงานเทศบาลของส านัก
การศึกษา เทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 100 คน

     120,000      120,000      120,000      120,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 100 คน

สถานศึกษามี
แผนพัฒนการศึกษา 
อย่างมคุีณภาพ

ส านักการศึกษา

ยทุธฯที ่2.2 - 2



ยทุธฯที ่2.2 - 3
    2.2 แผนงานพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

5 ขยายผลการอบรมสัมมนา
สู่พนักงานครูเทศบาล
ส านักการศึกษาเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพือ่ใหพ้นักงานครู ผู้ดูแล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
ส านักการศึกษา เทศบาล
นครนครสวรรค์ ได้รับการ
เพิม่พูนความรู้และ
ประสบการณ์พัฒนา
ศักยภาพการปฏบิัติงานรอบ
ด้านจากครูแกนน าทีไ่ด้รับ
การอบรมสัมมนาขยายผล
น าสู่การปฏบิัติได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

จัดขยายผลการอบรมสัมมนา
ใหก้บัพนักงานครู ผู้ดูแลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของส านัก
การศึกษา เทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 6 คร้ัง ๆ 
ละ 60 คน

       60,000        60,000        60,000        60,000 จ านวนคร้ังที่
จัดการขยายผล
และจ านวน
พนักงานครู
เทศบาลผู้ดูแล
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทีเ่ข้ารับฟัง
การขยายผล 6 
คร้ัง ๆ ละ 60 คน

พนักงานครู ผู้ดูแล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของส านักการศึกษา 
มศัีกยภาพปฏบิัติงาน
อย่างมคุีณภาพ และ
ประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ใหสู้งขึ้น
อย่างยั่งยืน

ส านักการศึกษา

6 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพือ่พัฒนาผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือใหม้คีวามรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการลูกเสือ
 ฝึกทักษะ และน าไปใช้ มี
ความกา้วหน้าในการเข้ารับ
การอบรม

จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ในสังกดัเทศบาลฯ ไมต่่ ากว่า 3
 วัน จ านวน 60-70 คน

     200,000      200,000      200,000      200,000 จ านวน ไมต่่ ากว่า
 3 วัน ทีอ่บรม
และจ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
60-70 คน

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
มคีวามรู้สามารถ
น าไปจัดกจิกรรม
ลูกเสือในโรงเรียนได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา

ยทุธฯที ่2.2 - 3



ยทุธฯที ่2.2 - 4
    2.2 แผนงานพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

7 ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีแ่ละ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

เพือ่ใหเ้จ้าหน้าที ่และ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดมี
ความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการจัดกจิกรรมยุว
กาชาดในสถานศึกษา

จัดอบรมเจ้าหน้าทีแ่ละ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดใน
สังกดัเทศบาลฯ ไมต่่ ากว่า 3 
วัน  จ านวน 60-70 คน

     200,000      200,000      200,000      200,000 จ านวนไมต่่ ากว่า 
3 วัน  จ านวน 
60-70 คนทีเ่ข้า
รับการอบรม

เจ้าหน้าทีแ่ละ
ผู้บังคับบัญชายุว
กาชาดสามารถจัด
กจิกรรมการเรียน
การสอนยุวกาชาดได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา

8 จัดงานวันครู เพือ่ใหพ้นักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้
ร าลึกถึงบูรพคณาจารย์ และ
มจีิตวิญญาณความศรัทธาใน
วิชาชีพครู

จัดกจิกรรมวันครู พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกดัเทศบาลฯ จ านวน 400 
คน

     100,000      100,000      100,000      100,000 จ านวนครูทีเ่ข้า
ร่วมกจิกรรม

ครูสังกดัเทศบาลฯ 
แสดงตัวเป็น
แบบอย่างทีดี่และ
เป็นทีย่อมรับในสังคม

ส านักการศึกษา

9 สัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
โรงเรียนสังกดัเทศบาล

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

จัดอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งาน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
โรงเรียนในสังกดัเทศบาลฯ ทัง้
ในและต่างประเทศ จ านวน 
160 คน   1 คร้ัง/ปี

     500,000      500,000      500,000      500,000 จ านวนคร้ังทีจ่ัด
อบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบับทบาท
หน้าทีน่โยบายและมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา

ส านักการศึกษา

ยทุธฯที ่2.2 - 4



ยทุธฯที ่2.2 - 5
    2.2 แผนงานพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

10 อบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพือ่พัฒนา
วิชาการ

เพือ่พัฒนาศักยภาพหวัหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครู
ผู้ดูแลเด็ก ใหม้วีิธีการและ
เทคนิคทีห่ลากหลายในการ
จัดกจิกรรมการเรียนรู้ และ
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏบิัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดอบรมหวัหน้าศูนย์ฯและครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน  12 แหง่ 
จ านวน 50 คน

       40,000        45,000        45,000        45,000 จ านวนครูผู้ดูแล
เด็กทีเ่ข้ารับการ
อบรม 12 แหง่ 
จ านวน 50 คน

หวัหน้าศูนย์ฯและครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ มกีาร
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏบิัติงานสามารถ
น าไปใช้พัฒนา
กจิกรรมการเรียนรู้ได้

ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ 1,590,000  1,595,000  1,595,000  1,655,000  

ยทุธฯที ่2.2 - 5



ยุทธฯที่ 2.3 - 1

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.3 แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนและส่งเสรมิให้สื่อสารได้ 3 ภาษา

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

1 อบรมพฒันาการอ่านการ
เขียน การคิดวเิคราะห์
ภาษาไทยและทักษะ
คณิตศาสตร์

เพื่อพฒันาศักยภาพและ
ความสามารถของครูและ
นักเรียน และให้มีทักษะการ
คิดค านวณและมีนิสัยรักการ
อ่าน การเขียนภาษาไทย

อบรมครู 150 คน
ประเมินนักเรียนเร่ืองการ
อ่าน การเขียนได้  จ านวน 
3,000 คน

       100,000        100,000        100,000        100,000 จ านวนครูผู้เข้ารับ
การอบรมครู 150 
คน
จ านวนนักเรียนที่
รับการประเมิน  
3,000 คน

นักเรียนมีทักษะการ
อ่านการเขียน คิด
วเิคราะห์ภาษาไทย 
และทักษะการคิด
ค านวณคณิตศาสตร์
และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

ส านักการศึกษา 

2 การพฒันาศักยภาพการ
จัดการเรียนรู้ 3 ภาษา

เพื่อพฒันานักเรียนให้มี
ทักษะการใช้ภาษาไทย 
ควบคู่ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน

จัดกิจกรรมเข้าฐานการ
เรียน 3 ภาษา ส าหรับ
นักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 
โรงเรียนสังกัด ทน.นว. 
จ านวน 300 คน    และ
ประเมินทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น 
ป.1-ม.3 จ านวน 4,000 คน

       100,000        100,000        100,000        100,000 1.จ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมเข้า
ฐานการเรียนรู้ 300
 คน   
2.จ านวนนักเรียนที่
รับการประเมิน ป.
1-ม.3  จ านวน 
4,000 คน

ครูและนักเรียน
สามารถใช้ภาษา
ส่ือสารได้ทั้งภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน

ส านักการศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยุทธฯที่ 2.3 - 1



ยุทธฯที่ 2.3 - 2
    2.3 แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนและส่งเสรมิให้สื่อสารได้ 3 ภาษา

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

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

3 อบรมลูกเสือ-เนตรนารี
จราจร

เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี  มี
ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร 
และ สามารถน าความรู้ไปใช้
ในโรงเรียน และ
ชีวติประจ าวนัได้

จัดอบรมลูกเสือ เนตรนารี 
และยวุกาชาด ในสังกัด
เทศบาลฯ  จ านวน 160 
คน จ านวน 3 วนั

       100,000        100,000        100,000        100,000 จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 160 คน

ลูกเสือ เนตรนารี 
และยวุกาชาด น า
ความรู้เร่ืองกฏจราจร
 ไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้
ถูกต้อง

ส านักการศึกษา 

4 จ้างเหมาครูจ้างสอน
รายวชิา

เพื่อให้ครูผู้สอนมีเพยีงพอ  
ตรงตามสาระวชิา และ
ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ
อยา่งมีประสิทธภิาพ

เพื่อจ้างเหมาบุคลากรเป็น
ครูอัตราจ้าง  จ านวน  45 
อัตรา

    6,912,000     6,912,000     6,912,000     6,912,000 จ านวนครูที่จ้าง
เหมา  45 อัตรา

นักเรียนในสังกัด
เทศบาลมีผลสัมฤทธิ์
การเรียนที่ดีขึ้น

ส านักการศึกษา 

5 จ้างเหมาครูชาวต่างชาติ
สอนภาษาต่างประเทศ

เพื่อพฒันาพื้นฐานการใช้
ภาษาต่างประเทศ  ให้กับ
นักเรียนได้อยา่งถูกต้อง ได้
มาตรฐาน และเป็นสากล

จ้างเหมาครูชาวต่างชาติ 
จ านวน 16 คน

    2,900,000     2,900,000     2,900,000     2,900,000 จ านวนครูที่จ้าง
เหมา 16 อัตรา

ครู นักเรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
อยา่งถูกต้องจากครู
ต่างชาติที่มีความรู้
ความช านาญและมี
ประสบการณ์ในการ
สอน

ส านักการศึกษา 

รวมงบประมาณ 10,112,000  10,112,000  10,112,000  10,112,000  

ยุทธฯที่ 2.3 - 2



ยุทธฯที่ 2.4 - 1

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และนันทนาการ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.4 แผนงานส่งเสรมิและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน

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

1 ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น
แห่งชาติ

เพื่อถวายความจงรักภักดี
และเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัว และลูกเสือ 
เนตรนารี ผู้ก ากับลูกเสือ 
ได้แลกเปล่ียนความรู้ 
สามารถน าความรู้ไป
พฒันากิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีให้มีความ
เจริญก้าวหน้าบ าเพญ็
ประโยชน์ต่อสังคมได้อยา่ง
แท้จริง

ลูกเสือ เนตรนารี และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จ านวน 
20 คน เข้าร่วมชุมนุม ปีละ 1 
คร้ัง

        60,000         60,000         60,000         60,000 1.จ านวนคร้ังที่
ร่วมชุมนุม  ปีละ 
1 คร้ัง
2.จ านวนลูกเสือ-
เนตรนารีที่เข้า
ร่วมชุมนุม 20 คน

ลูกเสือ เนตรนารี และ
   ผู้ก ากับลูกเสือ ได้
แสดงความจงรักภักดี
 และเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัว และได้
แลกเปล่ียนความรู้ 
ความสามารถน า
ความรู้ไปพฒันา
ส่งเสริมกิจการลูกเสือ
 -เนตรนารีในสังกัด
เทศบาลฯ

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียนและ
นักเรียน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยุทธฯที่ 2.4 - 1



ยุทธฯที่ 2.4 - 2
    2.4 แผนงานส่งเสรมิและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน

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

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

2 พฒันานักเรียนด้านกีฬา -
กรีฑา

เพื่อคัดเลือกนักกีฬา-กรีฑา
เป็นตัวแทนเทศบาลนคร
นครสวรรค์เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา และกรีฑา ใน
ระดับเทศบาล จังหวดั เขต
 ภาคและระดับประเทศใน
รายการต่าง ๆ ที่มีการ
จัดการแข่งขันขึ้น

เก็บตัวฝึกซ้อม เพิ่มทักษะ
กีฬา-กรีฑาของนักกีฬา-กรีฑา
ตัวแทนนักเรียนสังกัดรีงเรียน
เทศบาลฯ และเข้าร่วมการ
แข่งขันในรายการต่าง ๆ ที่
ภาครัฐและเอกชน เป็นผู้จัดขึ้น
 โดยมีนักกีฬา-กรีฑา ที่เข้าร่วม
โครงการฯ เป็นจ านวนทั้งส้ิน 
250 คน

    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000 จ านวนนักกีฬาที่
ได้รับรางวลัการ
แข่งขัน

นักเรียน มีเทคนิค 
ทักษะในด้านกีฬา 
และกรีฑา

ส านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2.4 - 2



ยุทธฯที่ 2.4 - 3
    2.4 แผนงานส่งเสรมิและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน

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

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

3 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน  ได้พฒันา
ทักษะ มาตรฐานของกีฬา
และหันมาสนใจเล่นกีฬา
เพื่อสุขภาพ

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
แข่งขันกีฬา และจัดการอบรม
ทักษะต่าง ๆ ของกีฬา ดังนี้
1.จัดการแข่งขันกีฬาในเขต
เทศบาล  ส าหรับประชาชน
และเยาวชน
2.จัดการฝึกอบรมทักษะกีฬา
ต่างๆ ให้กับเยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
3.จัดการแข่งขันกีฬาข้ามปี
4.จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล  
ส าหรับโรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ

    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000 จ านวนนักกีฬา
และนักเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขัน

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้พฒันา
ฝีมือด้านกีฬาให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น และ
ได้รับรางวลัการ
แข่งขันในระดับต่างๆ
 มากขึ้น

ส านักการศึกษา

4 เก็บตัวพฒันากีฬา กรีฑา 
นักเรียนในสังกัดโรงเรียน
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม พฒันา
ทักษะทางด้านกีฬา-กรีฑา
นักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์

จ านวนนักกีฬา-กรีฑา ตัวแทน
นักเรียนเทศบาลฯ ที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 65 คน

    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000 จ านวนนักกีฬาที่
ได้รับรางวลัการ
แข่งขัน

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้พฒันา
ฝีมือด้านกีฬา ให้มี
มาตรฐานสูงขึ้นและ
ได้รับรางวลัการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ
 มากขึ้น

ส านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2.4 - 3



ยุทธฯที่ 2.4 - 4
    2.4 แผนงานส่งเสรมิและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน

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

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

5 จ้างครูผู้ฝึกสอนกีฬายก
น้ าหนัก นักกีฬาแบดมินตัน
 นักกีฬาฟตุบอล นักกีฬาเท
เบิลเทนนิสและกีฬาเต้นแอ
โรบิก

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้
นักเรียนสังกัดเทศบาล มี
โอกาสฝึกซ้อมและเป็น
นักกีฬาตามความถนัดและ
เป็นตัวแทนนักกีฬาระดับ
ท้องถิ่น ระดับจังหวดัและ
ระดับประเทศ

จ้างบุคลากรเป็นครูผู้ฝึกสอน
กีฬา จ านวน 10 อัตรา

    1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000 จ านวนครูผู้
ฝึกสอนกีฬา  10
 อัตรา

นักกีฬามี
ความสามารถเข้าเป็น
ตัวแทนในการแข่งขัน
กีฬาในรายการต่าง ๆ
 ได้

ส านักการศึกษา

6 ส่งเสริมพฒันาเยาวชน เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนได้พฒันาทักษะ
การเรียนรู้เสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวติรู้บทบาท
หน้าที่ของตนเองแสดง
ความสามารถในทาง
สร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติด

จัดกิจกรรมสันทนาการ สร้าง
การมีส่วนร่วมให้กับเยาวชน
ได้แสดงความสามารถในทาง
สร้างสรรค์ ใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์ รู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง

       450,000        450,000        450,000        450,000 1.จ านวนคร้ังที่
จัดท ากิจกรรม 1
 คร้ัง
2.จ านวน
เยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 2,000 
คน

เยาวชนได้รับความ
บันเทิง สนุกสนาน
แสดงความสามารถ
ในทางสร้างสรรค์

ส านักการศึกษา

7 ดนตรีเพื่อประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน ในการ
แสดงความสามารถ
ทางด้านดนตรีใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ห่างไกลยา
เสพติด

การประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ปีละ 1 คร้ัง

       200,000        200,000        200,000        200,000 จ านวนคร้ังที่จัด
กิจกรรม  จ านวน
 1 คร้ัง

เพื่อให้เยาวชนได้มี
เวทีแสดง
ความสามารถ
ทางด้านดนตรี ใช้
เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์

ส านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2.4 - 4



ยุทธฯที่ 2.4 - 5
    2.4 แผนงานส่งเสรมิและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน

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

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

8 เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรอบ
คัดเลือกระดับภาคเหนือ

เพื่อเป็นเจ้าภาพคัดเลือก
นักกีฬา อปท.รอบคัดเลือก
 และส่งเสริมเด็กเยาวชนให้
มีทักษะในด้านกีฬาและใช้
เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน อปท. รอบ
คัดเลือกระดับภาคเหนือ 
จ านวน 1 คร้ัง

    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000 จ านวนคร้ังที่
จัดการแข่งขัน
กีฬา  1 คร้ัง

นักเรียน อปท.มี
ทักษะในการแข่งขัน
กีฬา และใช้เวลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์

ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ 14,210,000  14,210,000  14,210,000  14,210,000  

ยุทธฯที่ 2.4 - 5



ยุทธฯที่ 2.5 - 1

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และนันทนาการ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรกัษ์และสืบสาน  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปญัญาท้องถ่ินและปราชญช์าวบา้น
2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.5 แผนงานการอนุรกัษ์และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีท่องเที่ยว ภูมิปญัญาท้องถ่ิน การด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเปน็ไทย

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 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 จ านวนศาลาศิลป์ ประชาชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมต่างๆ และ
ตระหนักถึ 
ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี

ส านักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยุทธฯที่ 2.5 - 1



ยุทธฯที่ 2.5 - 2
    2.5 แผนงานการอนุรกัษ์และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีท่องเที่ยว ภูมิปญัญาท้องถ่ิน การด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเปน็ไทย

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

3 สนันสนุน ส่งเสริม งานราช
พธิ ีรัฐพธิ ีท านุบ ารุงศาสนา
 อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

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

จัดโครงการ/กิจกรรม  รวมทั้ง
การร่วมงานกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวกับงานรัฐพธิ ีราชพธิ ี 
การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม 
การท านุบ ารุงศาสนา การ
อนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อยา่งน้อย  6 กิจกรรม

    1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000 จ านวนคร้ังที่จัด
กิจกรรม อยา่ง
น้อย 6 กิจกรรม

1.มีประเพณี ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรมได้รับ
ส่งเสริมให้คงอยูสื่บไป
        
2.ประชาชนมีแหล่ง
ยดึเหนี่ยวจิตใจก่อให้
สังคมเกิดความสงบ
ร่มเยน็

ส านักการศึกษา

4 อบรมคุณธรรมน าความรู้
เสริมสร้างปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้อยา่งมี
ความสุข

จัดอบรมให้นักเรียนที่เข้าร่วม 
ปีการศึกษาใหม่ (ม.1) 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์  จ านวน 950 คน

       200,000        200,000        200,000        250,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม  950 
คน

นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยกุต์ใช้และ
ปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์

ส านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2.5 - 2



ยุทธฯที่ 2.5 - 3
    2.5 แผนงานการอนุรกัษ์และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีท่องเที่ยว ภูมิปญัญาท้องถ่ิน การด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเปน็ไทย

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

5 อบรมพฒันาทักษะชีวติ
พชิิตความส าเร็จสู่การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของ
บุคลากรทางการศึกษา
อยา่งยัง่ยนื

เพื่อพฒันาคุณภาพของ
บุคลากรทางการศึกษาสู่
ความส าเร็จอยา่งยัง่ยนื

บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
 จ านวน 550 คน

       150,000        150,000        150,000        150,000 จ านวนบุคลากร
ทางการศึกษา 
จ านวน 550  คน

บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครได้รับ
การพฒันาในทุกด้าน
อยา่งยัง่ยนื

ส านักการศึกษา

6 อบรมส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กนอกระบบ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กด้อยโอกาสในชุมชน
ได้มีทักษะด้านคุณธรรม
หรือมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ

จัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม 
คุณธรรมจริยธรรม หรืออบรม
ส่งเสริมอาชีพจากแหล่งเรียนรู้
จริงในท้องถิ่น จ านวน 50 คน

        50,000         50,000         50,000         50,000 จ านวนเด็กด้อย
โอกาสในชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 50 คน

เด็กด้อยโอกาสใน
ชุมชน มีทักษะด้าน
คุณธรรม หรือมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ ซ่ึง
สามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวติใน
สังคมได้

ส านักการศึกษา

7 อบรมทักษะการเป็นเจ้า
บ้านน้อยน าเที่ยวเชิง
วฒันธรรม

เพื่อสร้างนักเรียนให้มี
ความรู้ความสามารถและ
ทักษะการน าเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเชิง
วฒันธรรมได้อยา่งถูกต้อง

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน 100 คน

       100,000        100,000        100,000        100,000 จ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมอบรม     
 100 คน

นักเรียนสามารถ
อธบิาย บรรยาย
แหล่งท่องเที่ยวและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิง
วฒันธรรมและเกิด
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์วฒันธรรม
ของท้องถิ่นของตน
เชิงวฒันธรรม

ส านักการศึกษา

ยุทธฯที่ 2.5 - 3



ยุทธฯที่ 2.5 - 4
    2.5 แผนงานการอนุรกัษ์และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีท่องเที่ยว ภูมิปญัญาท้องถ่ิน การด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเปน็ไทย

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

8 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

9 ถนนคนเดิน เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกระตุ้น
เศรษฐกิจในชุมชนเพื่อเป็น
สถานที่เผยแพร่
ศิลปวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

จัดกิจกรรมถนนคนเดินภายใน
เขตเทศบาลฯ จ านวน  70 คร้ัง

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

ใช้พื้นที่เมืองให้
สอดคล้องกับวถิีชีวติ
ชุมชน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว

รวมงบประมาณ 2,200,000    17,200,000  7,200,000    2,250,000    

ยุทธฯที่ 2.5 - 4



ยุทธฯที่ 3.1 - 1

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

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

1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพยีงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้
 และศึกษาดูงาน

1.เพื่อน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพฒันาตนเองและใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาชุมชน
2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้น า
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน เด็ก 
เยาวชน และประชาชนในการ 
ขับเคล่ือนและน าหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในชุมชน 
3.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพยีงของ
ชุมชนให้พฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้
ของประชาชนและกับชุมชนอื่นได้

คณะกรรมการชุมชน เด็ก 
เยาวชน และประชาชนใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์จ านวน 600 
คน

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

1.คณะกรรมการ
ชุมชนและประชาชน
ในชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงสามารถน้อม
น าหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงมา
ใช้ เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติตนได้

กองสวสัดิการ
สังคม

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยุทธฯที่ 3.1 - 1



ยุทธฯที่ 3.1 - 2
    3.1 แผนงานน้อมน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

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 สร้างนิสัย
การประหยดัและการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยูอ่ยา่งจ ากัดให้เกิดประโยชน์
และคุ้มค่ามากที่สุดเหมาะสมกับ
เศรษฐกิจชุมชน
6.เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
ของประชาชน โดยให้ฝึก
ปฏิบัติงานการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
ชีวภาพ ยาก าจัดศัตรูพชืจาก
วตัถุดิบธรรมชาติ การปลูกผัก
ปลอดสารพษิ และการเพาะเล้ียง
สัตวเ์ศรษฐกิจ
7.เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจชุมชน ประชาชนมี
คุณภาพชีวติดีขึ้นและพึ่งพาตนเอง
ได้

2.คณะกรรมการ
ชุมชนและประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการและ
ร่วมขับเคล่ือนการน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงใช้
ในชุมชน
3.ประชาชนในชุมชน
มีความตระหนักและ
เห็นความส าคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสานต่อความรู้
น าไปพฒันาต่อไปได้
4.ประชาชนมีวนิัยการ
ใช้จ่ายและมีภูมิคุ้มกัน
ให้กับตนเองมีเหตุผล
และรู้จักการ
ประมาณตนเอง

กองสวสัดิการ
สังคม

ยุทธฯที่ 3.1 - 2



ยุทธฯที่ 3.1 - 3
    3.1 แผนงานน้อมน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

5.ประชาชนสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกปฏิบัติมาใช้
เพิ่มทักษะ มีความรู้
ความเข้าใจใน
กระบวนการผลิต
ทางการเกษตร

6.ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นมีรายจ่าย
ลดลง มีคุณภาพชีวติ
ดีขึ้นสามารถพึ่งพา
ตนเองได้

7.ประชาชนมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีขึ้น
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้และมีคุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น

รวมงบประมาณ 400,000     400,000     400,000     400,000     

ยุทธฯที่ 3.1 - 3



ยทุธฯที่ 3.2 - 1

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

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

1 ส่งเสริม สนบัสนนุ หนึง่
ชุมชน หนึง่ผลิตภณัฑ์ และ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์

1.เพื่อส่งเสริมภมูปิญัญาท้องถิน่
ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ของชุมชนในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์โดยสอดคล้องกบัวิถี
ชีวิตและ วัฒนธรรมท้องถิน่
2.เพื่อใหป้ระชาชนได้มชี่องทาง
การเลือกซ้ือสินค้าในราคา
ยุติธรรมจากกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง
3.เพื่อส่งเสริมใหม้แีหล่งจ าหนา่ย
สินค้าที่เปน็ผลิตภณัฑ์ของชุมชน
และเปน็การส่งเสริมเศรษฐกจิ
ของจังหวัด

 - กลุ่มผู้ผลิตสินค้าOTOP
- กลุ่มผู้จ าหนา่ยสินค้า 
OTOP         
- กลุ่มภาคประชาชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
วิสาหกจิชุมชน จ านวน 
100 คน

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จ านวนคน 1.ส่งเสริมภมูปิญัญาท้องถิน่ 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของชุมชนในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์โดยสอดคล้องกบัวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิน่
2.ประชาชนมชี่องทางการ
เลือกสินค้าในราคายุติธรรม 
จากกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง
3.มแีหล่งจ าหนา่ยสินค้าที่เปน็
ผลิตภณัฑ์ของชุมชนและเปน็
การส่งเสริมเศรษฐกจิของ
จังหวัด

กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยทุธฯที่ 3.2 - 1



ยทุธฯที่ 3.2 - 2
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

4.เพื่อใหก้ลุ่มอาชีพได้รับการ
พัฒนาทักษะการผลิตสินค้า สร้าง
โอกาสใหผ้ลิตภณัฑ์เปน็ที่ยอมรับ
และสร้างความแตกต่างของตัว
สินค้าอนันา่จะน าไปสู่การขยาย
โอกาสในอนาคต
5.เพื่อส่งเสริมใหก้ลุ่มผู้ผลิตเกดิ
กระบวนการมส่ีวนร่วมในการ
ร่วมคิดร่วมพัฒนาทักษะการผลิต
และร่วมพัฒนาทักษะด้านการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ เพื่อใหเ้ปน็
กลยุทธ์ในการแข่งขันในระดับที่
สูงขึน้ และเพิ่มมลูค่าผลิตภณัฑ์ 
6.เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของ
ทุกภาคส่วน เปน็การกระตุ้น
เศรษฐกจิสร้างโอกาส สร้าง
รายได้ ใหก้บักลุ่มผู้ผลิตสินค้า 
กลุ่มจ าหนา่ยสินค้า ทั้งภาค
ประชาชน ภาคเอกชน  ภาค
ธุรกจิ ภาควิสาหกจิชุมชน

4.กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนา
ทักษะการผลิตสินค้า มโีอกาส
ใหผ้ลิตภณัฑ์เปน็ที่ยอมรับและ
สร้างความแตกต่างของตัว
สินค้าอนัจะน าไปสู่การขยาย
โอกาสในอนาคต
5.กลุ่มผลิตเกดิกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วม
พัฒนาทักษะการผลิตและร่วม
พัฒนาทักษะด้านการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ เพื่อใช้
เปน็กลยุทธ์ในการแข่งขันใน
ระดับที่สูงขึน้และน าไปสู่การ
เพิ่มมลูค่าผลิตภณัฑ์
6.ทุกกลุ่มทุกภาคส่วนมส่ีวน
ร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกจิ
และได้รับโอกาส มรีายได้
เพิ่มขึน้ 

ยทุธฯที่ 3.2 - 2



ยทุธฯที่ 3.2 - 3
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

7.เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุให้
ผลิตภณัฑ์ท้องถิน่ของแต่ละ
ชุมชนได้มกีารเครือข่ายวิสาหกจิ
ชุมชน
8.เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุ 
กระบวนการ ผลิตสินค้าของ
ชุมชนใหเ้ข้าสู่การ ผลิตสินค้า
ชองชุมชนใหเ้ข้าสู่ระบบการ
ด าเนนิธุรกจิขนาดย่อม(SME) 
และมรีายได้เพิ่มขึน้ 
9.เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้มส่ีวนร่วมคิด
ร่วมกจิกรรมที่จัดขึน้ เพื่อใหเ้ด็ก 
เยาวชนได้กล้าแสดงออกในทาง
ที่ถูกต้อง

7.ผลิตภณัฑ์ของแต่ละชุมชนได้
 มกีารพัฒนาและเกดิการ
รวมกลุ่ม เปน็เครือข่ายวิสากจิ
ชุมชน 
8.การผลิตสินค้าของชุมชนได้
เข้าสู่ระบบด าเนนิธุรกจิขนาด
ย่อม(SME) และมรีายได้เพิ่มขึน้
9.เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้มส่ีวนร่วมคิดร่วมกจิกรรมที่
จัดขึน้ เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน    
ได้กล้าแสดงออกในทางที่
ถูกต้องได้กล้าแสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง

ยทุธฯที่ 3.2 - 3



ยทุธฯที่ 3.2 - 4
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

2 ส่งเสริม สนบัสนนุสืบสาน
งานประเพณีวันลอย
กระทงกะลาสายกะลาสี
ของชุมชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

1.เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนทั่วไป
ที่อาศัยอยูบ่ริเวณพื้นที่ชุมชนได้มี
ส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผนในการ
จัดกจิกรรมลอยกระทง กะลา
สายกะลาสี การประกวดนางนพ
มาศและประเพณีการแข่งเรือ
ท้องถิน่

ประชาชนและชุมชนใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ประชาชน
ต่างจังหวัดที่สนใจทั่วไป
จ านวน 1,000 คน

400,000       400,000       400,000       400,000       จ านวนคน 1.ประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่
บริเวณพื้นที่ชุมชนได้รู้
หลักการคิดและรู้กระบวนการ
ในการเรียนรู้และรู้
กระบวนการในการเรียนรู้
กระทง กะลาสาย กะลาสี การ
ประกวดนางนพมาศ ประเพณี
การแข่งขันเรือท้องถิน่ อนัเกดิ
ความรัก ความสามคัคีในชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

ยทุธฯที่ 3.2 - 4



ยทุธฯที่ 3.2 - 5
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

2.เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป ได้
ตระหนกัถึงความส าคัญของการ
อนรัุกษสื์บสานประเพณี
วัฒนธรรม อนัดีงามของท้องถิน่3.
เพื่อเปน็การสร้างความสัมพันธ์
อนัดีระหว่างเทศบาลนคร
นครสวรรค์กบัประชาชนและ
หนว่ยงานภายนอก 4.เพื่อเปน็
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
ประเพณีลอยกระทง กะลาสาย
กะลาสี สายแมน่้ าปงิใหเ้ปน็ที่
รู้จักและเปน็การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์

2.ประชาชนทั่วไป ตระหนกัถึง
บทบาทและเหน็ความส าคัญ
ของการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิน่
3.เกดิความสัมพันธ์อนัดี
ระหว่างเทศบาลนคร
นครสวรรค์กบั ประชาชน 4.
ประเพณีวันลอยกระทงกะลา
สาย กะลาสี สายแมน่้ าปงิเปน็
ที่รู้จักแพร่หลาย ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ได้
เปน็อย่างดี

ยทุธฯที่ 3.2 - 5



ยทุธฯที่ 3.2 - 6
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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 สนบัสนนุสืบสาน
งานประเพณีวันสงกรานต์
ของชุมชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

1.เพื่อต้องการใหก้ารเล่นน้ า
สงกรานต์มคีวามปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
โดยก าหนดพื้นที่จัดงานประเพณี
วันสงกรานต์ใหม้คีวามปลอดภยั
ปลอดจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ทุกชนดิและเปน็พื้นที่ปลอด
อาวุธควบคุมดูแลไมใ่หม้กีาร
แสดงที่ไมเ่หมาะสม รณรงค์ให้
ประชาชนเล่นน้ าสงกรานต์ตาม
ประเพณีไทย 
2. เพื่อส่งเสริมใหส้ถานที่จัดงาน
บริเวณหาดต้นแมน่้ าเจ้าพระยา 
ซ่ึงเปน็บริเวณที่แมน่้ า 4 สาย ปงิ
,วัง ยม,นา่น มาบรรจบกนั เปน็
ต้น ก าเนดิแมน่้ าเจ้าพระยาให้
เปน็ที่รู้จักเปน็การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์และของจังหวัด
นครสวรรค์

คณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการกลุ่มสตรี 
สมาชิกชุมชน ผู้สูงอายุ 
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป จ านวน 
8,000 คน

5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    จ านวนคน 1.การเล่นน้ าสงกรานต์ในพื้นที่
ก าหนดไว้ มคีวามปลดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
2.สถานที่จัดงาน ณ บริเวณ
หาดต้นแมน่้ าเจ้าพระยาเปน็ที่
รู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับ
การประชาสัมพันธ์ใหเ้ปน็
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ และของ
จังหวัดนครสวรรค์ 
3. ปญัหาการกอ่เหตุที่ไมพ่ึง
ประสงค์ เช่น การกอ่เหตุ
ทะเลาะวิวาท ปญัหา
อาชญากรรม ปญัหาการเกดิ
อบุติัเหตุบนท้องถนนอนั
เนือ่งมาจากการเล่นสงกรานต์
โดยไมม่กีารควบคุม ลดนอ้ยลง

กองสวัสดิการ
สังคม
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ยทุธฯที่ 3.2 - 7
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

3.เพื่อปอ้งกนัการกอ่เหตุที่ไมพ่ึง
ประสงค์ ลดความเส่ียงต่อการ
ทะเลาะวิวาทและปญัหา
อาชญากรรม ลดปญัหา
การจราจร และลดอบุติัเหตุบน
ท้องถนนอนัเนือ่งมา จากการ
เล่นน้ าสงกรานต์โดยไมม่กีาร
ควบคุม 
4. เพื่อส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิน่ 
และเพื่อส่งเสริมให้
คณะกรรมการชุมชน เด็ก 
เยาวชน และประชาชนได้
ตระหนกัเหน็คุณค่าความส าคัญ
ของบรรพบรุุษและผู้สูงอายุโดย
แสดงความกตัญญูกตเวทีด้วย
การรดน้ าขอพรจากผู้สูงอายุและ
มอบผ้าอาบน้ าใหก้บัผู้สูงอายุเกนิ
 60 ป ีบริบรูณ์ ที่เข้าร่วม
โครงการ เนือ่งจากวันสงกรานต์
เปน็วันสูงอายุแหง่ชาติ

4. การเล่นน้ าสงกรานต์เปน็ไป
อย่างถูกต้อง ตามประเพณี
และวัฒนธรรมอนัดีงามของ
ไทย 
5. ประเพณีที่ปฏบิติัคู่กบัวัน
สงกรานต์ เช่น การรดน้ าด า
หวัขอพรผู้สูงอายุ และ
ประเพณีการสรงน้ าพระ การ
กอ่เจดีย์ทรายได้รับการสืบสาน
6. กจิกรรมที่จัดขึน้เนือ่งในวัน
สงกรานต์ มคีวามสอดคล้อง
กบัประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
7. เด็ก เยาวชน และประชาชน
 มคีวามตระหนกัและเหน็
คุณค่าความส าคัญของ
ผู้สูงอายุและได้แสดงออกถึง
ความกตัญญู 
8. ท าใหเ้กดิความรักความ
ผูกพันและลดช่องว่างระหว่าง
วัยภายในครอบครัว
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ยทุธฯที่ 3.2 - 8
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

5.เพื่อท านบุ ารุงศาสนาและสืบ
สาน ประเพณีสรงน้ าพระที่
ปฏบิติัสืบต่อกนัมาคู่กบัวัน
สงกรานต์ใหค้งอยูแ่ละเพื่อให้
ประชาชนได้ร่วมสรงน้ าพระเพื่อ
ความเปน็สิริมงคลต่อตนเองและ
ครอบครัว 
6.เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุการจัด
กจิกรรมงานประเพณีวัน
สงกรานต์ใหส้อดคล้องกบั
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
7. เพื่อส่งเสริมใหเ้กดิความรัก
ความผูกพันและตระหนกัถึง
คุณค่าของสถาบนัครอบครัว
ส่งเสริมใหส้มาชิกในครอบครัวได้
ร่วมกนัท ากจิกรรมต่างๆสร้าง
ความรักความอบอุน่ ส่งผลให้
สังคมไทยเปน็สังคมที่มคีรอบครัว
แข็งแรงและลดปญัหาสังคม
8.เพื่อใหเ้ด็กเยาวชนและ
ประชาชนทุกช่วงวัย มสีถานที่
พักผ่อนท ากจิกรรมนนัทนาการ

9.ท าใหเ้ด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มสีถานที่พักผ่อน
ท ากจิกรรมนนัทนาการร่วมกนั 
10.ท าใหก้ารจัดกจิกรรมวัน
สงกรานต์ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ เปน็เอกลักษณ์และ
เกดิภาพลักษณ์ที่ดี เปน็ที่รู้จัก
ทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
11.ท าใหเ้ด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ภาคภมูใิจในการมี
ส่วนร่วมบ ารุงรักษาไว้ซ่ึง
ประเพณีอนัดีงาม 
12.ท าใหค้ณะกรรมการชุมชน 
และประชาชน มส่ีวนร่วมใน
การก าหนดรูปแบบกจิกรรม
ร่วมกบัเทศบาลนครนครสวรรค์
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ยทุธฯที่ 3.2 - 9
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

9.เพื่อใหก้ารจัดกจิกรรมเนือ่งใน
วันสงกรานต์ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์เปน็เอกลักษณ์และ
เกดิภาพลักษณ์ที่ดีเปน็ที่รู้จัก
ทั่วไปทุกภาคส่วนทั้งภาค
ราชการภาคเอกชนและภาค
ประชาชน
10.เพื่อเปน็การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เทศบาลนครนครสวรรค์กบั
หนว่ยงานภายนอก ทั้งภาค
ราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 
11.เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน 
และประชาชนทุกภาคส่วน มี
ส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาไว้ซ่ึง
ประเพณีสงกรานต์สืบต่อไป 
12.เพื่อส่งเสริมใหค้ณะกรรมการ
ชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วน
ร่วมคิด ร่วมวางแผนในการ
ด าเนนิกจิกรรมตามหลักการ
ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของ
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ยทุธฯที่ 3.2 - 10
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

4 ส่งเสริม สนบัสนนุ กจิกรรม
วันพ่อ วันแม ่แหง่ชาติ

1.เพื่อเปน็การแสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์ 
2.เพื่อเปน็การเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินนีาถ
3.เพื่อสร้างความสมานฉันท์ 
ความสามคัคีเกดิจิตส านกึในการ
ปกปอ้งเทิดทูนและด ารงไว้ซ่ึง
สถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 
4.เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้แสดงออกถึงความ
กตัญญูและตอบแทนพระคุณพ่อ
แม ่
5.เพื่อส่งเสริมใหเ้กดิ
ความสัมพันธ์อนัดีระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว 
6.เพื่อเปน็การยกย่องเชิดชู
เกยีรติของพ่อ แมดี่เด่น ในระดับ
เทศบาลนครนครสวรรค์

ประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน 
1,500 คน

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคน 1.ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์ 
2.เปน็การเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ
 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินนีาถ
3.เกดิความสามคัคีและความ
สมานฉันท์ของประชาชน 
4.เด็กเยาวชน และประชาชน
ได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อ แม ่
5.เกดิความสัมพันธ์ระหว่าง 
สมาชิกในครอบครัวเพิ่มมาก
ขึน้ 
6.สมาชิกในครอบครัวได้
ตระหนกัถึงบญุคุณของพ่อ แม่

กองสวัสดิการ
สังคม
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ยทุธฯที่ 3.2 - 11
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

5 ส่งเสริม การแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย์ 
และศึกษาดูงาน

1.เพื่อเสริมสร้างจิตส านกึของ
ประชาชน ด ารงไว้ซ่ึงสถาบนัชาติ
 ศาสนา พระมหากษตัริย์ 
2.เพื่อใหป้ระชาชน ปกปอ้ง 
เทิดทูนและแสดงออกถึงความ
จงรักภกัดี ต่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัฯ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ และ
พระบรมวงศานวุงศ์ทุกพระองค์
3. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้มี
โอกาสร่วมถวายพระพรเนือ่งใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 89 พรรษา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ
4.เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนผู้เข้า
รับการอบรมตามโครงการ เปน็
ส่ือในการร่วมรณรงค์เผยแพร่
พระราชกรณียกจิและ
เทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัฯ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ และ
พระบรมวงศานวุงศ์ทุกพระองค์

ประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน 1000 คน

1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    จ านวนคน 1.ประชาชนมจีิตส านกึ ด ารง
ไว้ซ่ึงสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 
2.ประชาชนมคีวามปกปอ้ง
เคารพรักและเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย์
3.ประชาชนในพื้นที่ได้มโีอกาส
เข้าร่วมถวายพระพร เพื่อ
แสดงออกถึงความจงรักภกัดีใน
โอกาส มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 89 พรรษา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ
4.ประชาชนทราบถึงพระราช
กรณียกจิและเทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
 ราชินนีาถ และพระบรมวงศา
นวุงศ์ทุกพระองค์

กองสวัสดิการ
สังคม
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ยทุธฯที่ 3.2 - 12
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

6 อบรม ส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม ส าหรับ
 ประชาชนในเขตเทศบาล
ฯและศึกษาดูงาน

1.เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป 
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯที่เข้ารับการอบรมได้
ฝึกปฏบิติัธรรม การภาวนาจิต
ตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อ
ความสงบสุขของชีวิตได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกจิกรรมท านบุ ารุง
เผยแพร่พุทธศาสนาและบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชนร่์วมกนั
กอ่ใหเ้กดิความรักความสามคัคี
ในหมูค่ณะ 
2.เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ ในชุมชนใช้หลัก
ศาสนากล่อมเกลาจิตใจ ใหล้ด 
ละ เลิก อบายมขุและใช้
หลักธรรมในการครองตน ครอง
เรือน ไมย่ึดติดกบัวัตถุนยิมใช้
ชีวิตแบบพอเพียงตามวิถีชีวิต
แหง่การด ารงชีวิตที่สมบรูณ์ โดย
มธีรรมะเปน็เคร่ืองยึดเหนีย่ว
จิตใจที่ยึดสายกลางของความ

ประชาชนทั่วไป   
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อย 
โอกาส ในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน 
100 คน

300,000       300,000       300,000       300,000       จ านวนคน 1.ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ เข้ารับการอบรมได้
ฝึกปฏบิติัธรรม  การภาวนาจิต
ตามแนวพระพุทธศาสนา พึง
ได้รับความสงบสุขของชีวิตและ
ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการท านุ
บ ารุงเผยแพร่พุทธศาสนาและ
บ าเพ็ญประโยชนร่์วมกนั เกดิ
ความรักสามคัคีในหมูค่ณะ
2.ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ เข้ารับการอบรมใช้
หลักศาสนากล่อมเกลาจิตใจให้
 ลด ละ เลิก อบายมขุ และใช้
หลักธรรมในการครองตนครอง
เรือน ไมย่ึดติดกบัวัตถุนยิมใช้
ชีวิตแบบพอเพียงตามวิถีชีวิต
แหง่การด ารงชีวิตที่สมบรูณ์ 
โดยมธีรรมะเปน็เคร่ืองยึด
เหนีย่วจิตใจที่ยึดทางสายกลาง
ของความพอดี

กองสวัสดิการ
สังคม
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ยทุธฯที่ 3.2 - 13
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

3.เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ มคีวามรู้ในหลัก
จิตวิทยาด้านมนษุย์สัมพันธ์และ
การสร้างก าลังใจใหแ้กต่นเอง
และผู้อืน่ มทีัศนคติที่ดีต่อการ
ท างานและการด ารงชีวิต
ประจ าวัน
4.เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป 
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ ได้ใช้ค าสอนใน
พระพุทธศาสนาเปน็แนวทางใน
การปฏบิติัตน สร้างความรัก 
ความเข้าใจและความอบอุน่แก่
สมาชิกในครอบครัวตระหนกัถึง
ความส าคัญของสถาบนั
ครอบครัว  ซ่ึงจะส่งผลให้
ครอบครัว มคีวามพร้อมในการ
ส่งเสริมใหส้มาชิกในครอบครัว
เปน็พลเมอืงที่ดี มคีวามสุขใน
สังคม

3.ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ ได้รับการส่งเสริม
ความรู้ในหลักจิตวิทยาด้าน
มนษุยสัมพันธ์และสร้าง
ก าลังใจใหแ้กต่นเองและผู้อืน่ 
มทีัศนคติที่ดีต่อการท างาน
และการด ารงชีวิตประจ าวัน
4.ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯและผู้ด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาลฯ ใช้ค าสอนของ
พระพุทธศาสนาเปน็แนวทาง
ในการปฏบิติัตน สร้างความรัก
 ความเข้าใจ และมคีวามอบอุน่
 ครอบครัวมคีวามพร้อมในการ
ส่งเสริมใหส้มาชิกในครอบครัว
เปน็พลเมอืงที่ดีของสังคม
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ยทุธฯที่ 3.2 - 14
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

7 เทศบาลพบประชาชน 1.เพื่อรับทราบปญัหาและความ
ต้องการของประชาชน เช่น     -
ส านกัการคลัง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้เกีย่วกบั
เร่ืองการช าระภาษ ี  -ส านกัการ
ช่าง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกีย่วกบั เร่ืองถนน ไฟฟ้า
 -ส านกัการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้เกีย่วกบั
ส่ิงแวดล้อม มลภาวะ   - ส านกั
การศึกษา เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้เกีย่วกบั
เร่ืองการศึกษาและใหค้ าปรึกษา 
เร่ืองการวางแผนการศึกษาต่อ -
ส านกัการประปา เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้เกีย่วกบั

ประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน 
8,000 คน

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนคน 1.ได้ทราบถึงปญัหาและความ
ต้องการของประชาชนและ
แกไ้ขปญัหาได้ตามความ
ต้องการของประชาชน ตาม
อ านาจหนา้ที่ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 2.เกดิ
ความสัมพันธ์อนัดีระหว่าง
เทศบาลนครนครสวรรค์กบั
ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 3.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในด้านการมารับ
บริการด้านต่างๆ 4.ประชาชน
ได้รับการบริการตรวจสุขภาพ 
วัดความดัน และบริการตัดผม
ฟรี 5.ประชาชนได้มส่ีวนร่วม
ในกจิกรรมการแสดงความรู้
ความสามารถ

กองสวัสดิการ
สังคม
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ยทุธฯที่ 3.2 - 15
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

เร่ืองการใช้น้ าประปา ติดต้ัง
น้ าประปา -งานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้เกีย่วกบั
เร่ืองการปอ้งกนัการเกดิเหตุ
อคัคีภยั -งานทะเบยีนราษฎร 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้
เกีย่วกบัการแจ้งเกดิ แจ้งตาย 
แจ้งย้ายที่อยู ่-กองสวัสดิการ
สังคมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกีย่วกบัเร่ืองเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบีย้ความพิการ เบีย้ยัง
ชีพผู้ปว่ยเอดส์ เร่ืองขอรับเงิน
อดุหนนุเพื่อขอเล้ียงดูเด็กแรกเกดิ
 ใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด ให้
ความรู้เร่ืองหอพัก

6.ประชาชนได้รับทราบข้อมลู
ข่าวสารและความรู้ตาม
อ านาจหนา้ที่ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์
7.เพื่อใหชุ้มชนเกดิการพัฒนา
อย่างเข้มแข็ง
8.เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้
น าปญัหาต่าง ๆ ของประชาชน
 และน าไปก าหนดเปน็แนวทาง
ในการพัฒนาชุมชนได้ตาม
ความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง
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ยทุธฯที่ 3.2 - 16
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

2.เพื่อเปน็การสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจอนัดีระหว่าง
เทศบาลนครนครสวรรค์กบั
ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์
3.เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บั
ประชาชนในการมารับบริการ
ด้านต่าง ๆ ที่เกีย่วกบัภารกจิของ
เทศบาลนครนครสวรรค์
4.เพื่อบรูณาการการใหบ้ริการ
สาธารณะกบัหนว่ยงานภายนอก
และภาคเอกชนในการบริการ
ประชาชน เช่น บริการตรวจ
สุขภาพวัดความดัน ใหค้ าแนะน า
ด้านสุขภาพ รับยารักษาโรค 
บริการตัดผมฟรี บริการฉีดยา 
คุมก าเนดิ วัคซีนปอ้งกนัโรคพิษ
สุนขับา้และแมวฟรี
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ยทุธฯที่ 3.2 - 17
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

ใหค้ าแนะน านมส าหรับเด็กแรก
เกดิถึงสามขวบและส าหรับคุณ
แมท่ี่ต้ังครรภ ์เพื่อรับนมผงไป
รับประทานฟรี 5.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในด้าน
การแสดงความรู้ความสามารถ
ของประชาชนในชุมชนใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ร้องเพลง เต้น
 เล่านทิาน ตอบค าถามชิงรางวัล
 6.เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
และความรู้ตามอ านาจหนา้ที่ของ
เทศบาลนครนครสวรรค์ 7.
เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้
ทราบถึงปญัหาต่าง ๆ ของ
ประชาชน เพื่อน าไปก าหนดเปน็
แนวทางและนโยบายการพัฒนา
ชุมชน เช่น รับข้อร้องทุกข์ของ
ประชาชน
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ยทุธฯที่ 3.2 - 18
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

8 ส่งเสริมพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพและอบรมสัมมนา
ของผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน 
อนกุรรมการ ที่ปรึกษา 
และสมาชิกชุมชน และ
ศึกษาดูงาน

1.เพื่อส่งเสริมความรู้ และ
เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาชุมชน
ใหก้บัผู้น าชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน อนกุรรมการ ที่ปรึกษา 
และสมาชิกชุมชน 2.เพื่อส่งเสริม
ประสบการณ์และแลกเปล่ียน
เรียนรู้การพัฒนาชุมชนกบั
หนว่ยงานภายนอกและน ามา
ประยุกต์ใช้กบัชุมชนตนเองได้ 3.
เพื่อส่งเสริมความรัก ความ
สามคัคีสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนและองค์กรที่
เกีย่วข้อง 4.เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านเศรษฐกจิชุมชน 5.
เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและ
วิสาหกจิชุมชน 6.เพื่ออบรมเพิ่ม
ศักยภาพผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน  
อนกุรรมการ ที่ปรึกษาและ
สมาชิกชุมชนในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน 
อนกุรรมการ ที่ปรึกษา 
และสมาชิกชุมชน จ านวน
 1,000 คน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนคน 1.ผู้น าชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน อนกุรรมการ ที่ปรึกษา
และสมาชิกชุมชน มคีวามรู้ 
ความสามารถ มกีารเรียนรู้
ร่วมกนัสามารถวิเคราะห์
ปญัหาสาเหตุและแนวทางใน
การแกไ้ขจัดล าดับความส าคัญ
ในการวางแผนพัฒนาชุมชนใน
กระบวนการบริหารจัดการ
ชุมชน 2.ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน 
อนกุรรมการ ที่ปรึกษาและ
สมาชิกชุมชน มส่ีวนร่วมใน
การสร้างความเข้มแข็ง 
สามารถพึ่งพาตนเองช่วยเหลือ
ซ่ึงกนั เหน็ความส าคัญของ
การพัฒนาชุมชน สามารถน า
ประสบการณ์ที่ได้จาก
การศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
ได้

กองสวัสดิการ
สังคม
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ยทุธฯที่ 3.2 - 19
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

3.ผู้น าชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน อนกุรรมการ ที่ปรึกษา
และสมาชิกชุมชน เกดิความรัก
 ความสามคัคีสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
และองค์กรอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องได้
 4.ชุมชนได้รับความรู้สามารถ
น ามาพัฒนาด้านเศรษฐกจิของ
ชุมชนได้ 5.ชุมชนได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมด้านอาชีพ 
6.ผู้น าชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน อนกุรรมการ ที่ปรึกษา 
และสมาชิกในชุมชนมคีวามรู้
และทักษะเกีย่วกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ยทุธฯที่ 3.2 - 20
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

9 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
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ยทุธฯที่ 3.2 - 21
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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 3.2 - 22
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

10 ส่งเสริมกฬีาชุมชนสัมพันธ์ 
ต้านยาเสพติด

1.เพื่อใหค้ณะกรรมการชุมชน/
คณะกรรมการพัมนาสตรีชุมชน
และสมาชิกชุมชนร่วมวางแผน
จัดกจิกรรมทางด้านกฬีาร่วมกนั 
2.เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วม 
สร้างความรัก ความสามคัคี ใน
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี 
ประชาชนในทุกชุมชนและ
ครอบครัว 3.เพื่อใหเ้ด็กเยาวชน 
ผู้สูงอายุ สตรี ประชาชนในชุมชน
 และในครอบครัวใช้เวลาว่างให้
เกดิประโยชนส่์งเสริมการออก
ก าลังกาย การเล่นกฬีา เพื่อผ่อน
คลายความตึงเครียดท าให้
สุขภาพดี จิตใจและอารมณ์
แจ่มใส 4.เพื่อสร้างจิตส านกึใน
การปอ้งกนั และแกไ้ขปญัหายา
เสพติดในชุมชน โดยการส่งเสริม
การเล่นกฬีา 5.เพื่อเชือ่ม
ความสัมพันธ์อนัดีระหว่าง
หนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนในชุมชน

จัดการแข่งขันกฬีา
ระหว่างชุมชนในเขต
เทศบาล ประมาณ 7,000
 คน/ป ีใหก้บัเด็ก เยาวชน
 และประชาชน

3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    จ านวนคน 1.คณะกรรมการชมุชน/
คณะกรรมการพัฒนาสตรีชมุชน
และสมาชกิชมุชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกนัโดยใช้
กจิกรรมกฬีา 2.เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุสตรีประชาชนใน
ชมุชนและในครอบครัว มีส่วน
เกดิความรักความสามัคคี เพิ่ม
มากขึ้น 3.เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
 สตรี ประชาชนในชมุชนและใน
ครอบครัว ได้ใชเ้วลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์มีสุขภาพร่างกายดี มี
อารมณ์แจม่ใส 4.เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุสตรี ประชาชนใน
ชมุชนและในครอบครัวห่างไกล
จากยาเสพติดมีจติส านึกในการ 
ออกก าลังกายและตระหนักถงึ
พิษภยัของยาเสพติด 5.เกดิ
ความสัมพันธ์อนัดีระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนในชมุชน

กองสวัสดิการ
สังคม
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ยทุธฯที่ 3.2 - 23
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

11 ส่งเสริม สนบัสนนุกองทุน
สวัสดิการชุมชนและศึกษา
ดูงาน

1.เพื่อใหค้ณะกรรมการและ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
ได้จัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน 
รู้หลักการบริหารงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนและการมส่ีวน
ร่วมในการพัฒนากองทุน
สวัสดิการชุมชน 2.เพื่อให้
คณะกรรมการทุกฝ่าย เกดิความ
ภาคภมูใิจ และตระหนกัในหนา้ที่
ของตนเอง 3.เพื่อให้
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนและสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนได้สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 4.
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ทราบ
ถึงความต้องการของกองทุน
สวัสดิการชุมชนในชุมชนรวมทั้ง
ทราบถึงปญัหา อปุสรรค ในการ
พัฒนาเพื่อก าหนดเปน็แนวทาง
และนโยบายในการพัฒนา
กองทุนสวัสดิการชุมชน

จัดต้ังกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ 
และจัดอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานปลีะ 1 คร้ัง

500,000       500,000       500,000       500,000       จ านวนคน 1.มกีารจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน คณะกรรมการและ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
 สามารถบริหารจัดการ
วิเคราะหป์ญัหาสาเหตุและ
แนวทางการแกไ้ขปญัหา 
จัดล าดับความส าคัญวางแผน
พัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน
 และประเมนิผลได้ 2.
คณะกรรมการและสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชน เกดิ
ความรู้สึกภาคภมูใิจในบทบาท
หนา้ที่ของตน เปน็แรงผลักดัน
ในการพัฒนากองทุนสวัสดิการ
ชุมชนของตนเอง 3.ท าให้
สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนและคณะกรรมการทุก
ฝ่าย

กองสวัสดิการ
สังคม
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ยทุธฯที่ 3.2 - 24
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

ได้เรียนรู้ร่วมกนัถึงแนว
ทางการพัฒนากองทุน
สวัสดิการชุมชน 4.ท าให้
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้
ทราบข้อมลูปญัหาและความ
ต้องการของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ประกอบการวางแผน
และนโยบายในการพัฒนา 
กองทุนสวัดิการชุมชน

12 ส่งเสริมอบรม
คณะกรรมการกองทุน
ชุมชนเมอืง สมาชิกกองทุน
และศึกษาดูงาน

เพื่อเปน็การส่งเสริมและพัฒนา
แลกเปล่ียนทัศนคติ
ประสบการณ์ท างานประสานให้
เกดิความร่วมมอืกบักลไก 
เครือข่ายกองทุนชุมชนเมอืง 
และหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง

จัดอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน อย่างนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง

200,000       200,000       200,000       200,000       จ านวนคน พัฒนาแลกเปล่ียนทัศนคติ
ประสบการณ์การท างาน
ประสานใหเ้กดิความร่วมมอื
กบักลไกเครือข่ายกองทุน
ชุมชนเมอืง และหนว่ยงานที่
เกีย่วข้องมากยิง่ขึน้ ท าให้
กองทุนชุมชนเมอืงมกีาร
บริหารจัดการที่ดี ถูกต้อง
โปร่งใส

กองสวัสดิการ
สังคม

ยทุธฯที่ 3.2 - 24



ยทุธฯที่ 3.2 - 25
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

13 สนบัสนนุการจัดประชุม
ประชาคมคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาชุมชน
และศึกษาดูงาน

1.เพื่อใหค้ณะกรรมการ สมาชิก
และประชาชนทุกฝ่ายในชุมชน
จัดท าแผนชุมชนได้รู้หลักการ
บริหารงานและมส่ีวนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง  2.
เพื่อใหค้ณะกรรมการ สมาชิก
และประชาชนในชุมชน มี
จิตส านกึ ตระหนกัถึงบทบาท
หนา้ที่ของตนเอง 3.เพื่อให้
คณะกรรมการ สมาชิก และ
ประชาชนทุกฝ่ายในชุมชนได้
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 
ในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 
เพื่อการพัฒนาตรงตามความ
ต้องการของประชาชน 4.
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ทราบ
ถึงความต้องการของประชาชน
ในชุมชน รวมทั้งได้ทราบถึง
อปุสรรคในการพัฒนาชุมชนเพื่อ
เข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาล 
แผนพัฒนา 1 ป ีและแผนพัฒนา
 3 ปี

คณะกรรมการชุมชน 
อนกุรรมการ ที่ปรึกษา 
และสมาชิกชุมชน

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนชุมชน 1.คณะกรรมการ สมาชิกและ
ประชาชนทุกฝ่ายในชุมชน 
สามารถวิเคราะหป์ญัหา 
สาเหตุและแนวทางการแกไ้ข
จัดล าดับความส าคัญ วางแผน
ด าเนนิการพัฒนาชุมชน และ
ร่วมกนัจัดท าแผนพัฒนาชุมชน
ได้ 2.ท าใหค้ณะกรรมการ 
สมาชิกและประชาชนทุกฝ่าย
ในชุมชนได้ตระหนกัใน
บทบาทหนา้ที่ของตนเองและ
เปน็แรงผลักดันในการท างาน
ด้านการพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง 3.ท าใหค้ณะกรรมการ 
สมาชิกและประชาชนทุกฝ่าย
ในชุมชนได้ด าเนนิการเรียนรู้
ร่วมกนัถึงแนวทางพัฒนา
ชุมชนและจัดท าแผนพัฒนา
ชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

ยทุธฯที่ 3.2 - 25



ยทุธฯที่ 3.2 - 26
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

5.เพื่อใหก้ารด าเนนิการพัฒนา
ชุมชนเปน็ไปอย่างต่อเนือ่ง

4.ท าใหเ้ทศบาลฯ ได้ทราบ
ข้อมลูปญัหาและความ
ต้องการของชุมชน
ประกอบการวางแผนและ
ก าหนดนโยบายการพัฒนา
ชุมชนเพื่อน าเข้าสู่แผนพัฒนา
เทศบาล แผนพัฒนา 1 ป ีและ
แผนพัฒนา 3 ป ี5.ท าใหชุ้มชน
มกีารพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนือ่งและมคีวามเข้มแข็ง
อย่างยัง่ยืน

ยทุธฯที่ 3.2 - 26



ยทุธฯที่ 3.2 - 27
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

14 ส่งเสริมอาชีพประชาชน 1.เพื่อเปน็การเสริมสร้างอาชีพ
และรายได้ใหก้บัประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 2.เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพียง 3.เพื่อใหชุ้มชนมรีะบบ
บริหารจัดการที่ดีในกลุ่มอาชีพ
และพัฒนารายได้ 4.เพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และอาชีพในชุมชน
ไปสู่ผลิตภณัฑ์ OTOP

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 200,000       200,000       200,000       200,000       จ านวนคน 1.ประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์มรีายได้
เพิ่มขึน้ลดปญัหาหนีสิ้นใน
ครัวเรือน 2.ประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้เกดิ
การประกอบอาชีพ โดยยึด
หลักแนวเศรษฐกจิพอเพียงใน
ครัวเรือนและชุมชน 3.เกดิ
กลุ่มอาชีพในชุมชนมกีาร
บริหารที่ดี แบบมัน่คงและ
ยัง่ยืน 4.มกีารสร้างผลิตภณัฑ์
และอาชีพในชุมชนจนน าไปสู่
ผลิตภณัฑ์OTOP

กองสวัสดิการ
สังคม

ยทุธฯที่ 3.2 - 27



ยทุธฯที่ 3.2 - 28
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

15 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 5,000
 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

ยทุธฯที่ 3.2 - 28



ยทุธฯที่ 3.2 - 29
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

16 อบรมส่งเสริม กจิกรรมเด็ก
และเยาวชน สภวาะผู้น า
เด็กและสมาชิกเด็กและ
เยาวชน

1.เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วม 
เสริมสร้างความรักความสามคัคี
แกเ่ด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 2.เพื่อให้
เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้
เกดิประโยชน ์3.เพื่อพัฒนา
ทักษะการเปน็ผู้น า ฝึกความกล้า
แสดงออก ทักษะการพูดในที่
สาธารณะได้ 4.เพื่อสร้างจิตส านกึ
ในการใหบ้ริการสังคม เพิ่ม
บทบาทและพื้นที่สร้างสสรค์
ส าหรับเด็ก ยุทธศาสตร์เสริม
พลังปญัญาและยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและ
กลุ่มเด็กเยาวชน

เด็กและเยาวชนในชุมชน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 150 
คน

500,000       500,000       500,000       500,000       จ านวนคน 1.ท าใหเ้ด็กและเยาวชนใน
ชุมชนเกดิความรักความ
สามคัคีมส่ีวนร่วมในกจิกรรม
ต่างๆของเทศบาลฯ 2.ท าให้
เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน ์3.การ
ด าเนนิงานด้านการพัฒนา
ชุมชนมกีจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง
และเชือ่มความเข้าใจอนัดี
ระหว่างเทศบาลกบัเด็กและ
เยาวชนในชุมชน 4.เด็กและ
เยาวชนได้มกีารเรียนรู้นอก
สถานที่ เกีย่วกบัการพัฒนา
ด้านสังคม มศัีกยภาพมากยิง่ขึน้

กองสวัสดิการ
สังคม

ยทุธฯที่ 3.2 - 29



ยทุธฯที่ 3.2 - 30
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

17 วัยรุ่นยุคใหมก่บัปญัหา
เพศสัมพันธ์กอ่นวัยอนั
สมควรและศึกษาดูงาน

1.เพื่อใหเ้ยาวชนเกดิความรู้ความ
เข้าใจ และค่านยิมที่ถูกต้อง
เกีย่วกบัความรักและเพศสัมพันธ์ 
2.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
เยาวชนใหเ้ข้ามามส่ีวนร่วมใน
ชุมชนและเปน็ก าลังส าคัญในการ
กระตุ้นใหเ้กดิการตระหนกัถึง
ความส าคัญของการดูแลสุขภาพ
ด้านการเจริญพันธุ์ในชุมชน 3.
เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง
น าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนนิ
ชีวิตและจัดกจิกรรมปกปอ้ง
ปญัหาการมเีพศสัมพันธ์กอ่นวัย
อนัควร 4.เพื่อส่งเสริมการมส่ีวน
ร่วมในการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาการมเีพศสัมพันธ์กอ่นวัย
อนัควรที่ส่งผลใหเ้กดิปญัหาการ
ต้ังครรภไ์มพ่ร้อม

เด็กและเยาวชน สมาชิก
ในครอบครัว ระกอบด้วย
 พ่อ แม ่บตุร และบตุรที่
เปน็เยาวชนกลุ่มหนุม่สาว
 จ านวน 250 คน

200,000       200,000       200,000       200,000       จ านวนคน 1.เยาวชนเกดิความรู้ความ
เข้าใจและค่านยิมที่ถูกต้อง
เกีย่วกบัความรักและ
เพศสัมพันธ์ 2.เยาวชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในชุมชนและเปน็
ก าลังส าคัญในการกระตุ้นให้
เกดิการตระหนกัถึง
ความส าคัญของการดูแล
สุขภาพ ด้านการเจริญพันธุ์ใน
ชุมชน 3.เด็ก เยาวชน 
ผู้ปกครองน าความรู้ไปปรับใช้
ในการด าเนนิชีวิตและจัด
กจิกรรมปกปอ้งปญัหาการมี
เพศสัมพันธ์กอ่นวัยอนัควร 4.
ครอบครัวและสมาชิกใน
ครอบครัวมส่ีวนร่วมในการ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการมี
เพศสัมพันธ์กอ่นวัย อนัควร
และปญัหาการต้ังครรภไ์ม่
พร้อมที่เกดิขึน้ในชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

ยทุธฯที่ 3.2 - 30



ยทุธฯที่ 3.2 - 31
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

5.เพื่อใหเ้ยาวชนกลุ่มหนุม่สาว
เปน็คนดีมศีีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมและเปน็ต้นแบบในการ
ด าเนนิชีวิตอยูใ่นสังคมที่ถูกต้อง
เหมาะสม

5.เกดิความรักความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 4.
ครอบครัวและสมาชิกใน
ครอบครัวมส่ีวนร่วมในการ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการมี
เพศสัมพันธ์กอ่นวัย อนัควร
และปญัหาการต้ังครรภไ์ม่
พร้อมที่เกดิขึน้ในชุมชน 5.เกดิ
ความรักความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว

ยทุธฯที่ 3.2 - 31



ยทุธฯที่ 3.2 - 32
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

18 อบรม สัมมนา
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
และสมาชิกสตรีชุมชน 
และศึกษาดูงาน

1.เพื่อส่งเสริมความรู้ และ
เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาชุมชน
ใหก้บัคณะกรรมการพัฒนาสตรี
และสมาชิกชุมชน 2.เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพคณะกรรมการสตรีและ
สมาชิกชุมชนใหม้ภีาวะผู้น า  
คุณธรรม จริยธรรม สามารถ
พัฒนาชุมชนของตนเองใหม้ี
ความยัง่ยืนต่อไปได้ 3.เพื่อ
ส่งเสริมประสบการณ์และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนา
ชุมชนกบัหนว่ยงานภายนอกและ
น ามาประยุกต์ใช้กบัชุมชนตนเอง
ได้

คณะกรรมการพัฒนาสตรี
 และสมาชิกสตรีชุมชน 
จ านวน 1,000 คน

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนคน 1.คณะกรรมการพัฒนาสตรี 
และสมาชิกสตรี มคีวามรู้
สามารถ มกีารเรียนรู้ร่วมกนั
และแนวทางในการแกไ้ข
จัดล าดับความส าคัญในการ
วางแผนพัฒนาชุมชนใน
กระบวนการบริหารจัดการ
ชุมชน 2.คณะกรรมการพัฒนา
สตรีและสมาชิกชุมชน มคีวามรู้
 เปน็ผู้น าเพิ่มขึน้ มคุีณธรรม 
จริยธรรมสามารถพัฒนาชุมชน
ของตนเองใหม้คีวามยัง่ยืน
ต่อไป 3.คณะกรรมการพัฒนา
สตรีและสมาชิกสตรี มส่ีวนร่วม
ในการสร้างความเข็มแข็ง 
สามารถพึ่งพาตนเอง 
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเหน็
ความส าคัญของการพัฒนา
ของการพัฒนาชุมชนและมี
ความรับผิดชอบต่อชุมชนของ
ตนเอง

กองสวัสดิการ
สังคม

ยทุธฯที่ 3.2 - 32



ยทุธฯที่ 3.2 - 33
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

4.เพื่อส่งเสริมความรักสามคัคี
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
และองค์กรที่เกีย่วข้อง
5.เพื่อน าประสบการณ์ที่ได้รัก
จากการทัศนศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง 
6.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกดิการ
พัฒนาอาชีพและวิสาหกจิชุมชน 
7.เพื่ออบรมเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีและ
สมาชิกสตรีชุมชน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.คณะกรรมการพัฒนาสตรี
และสมาชิกสตรีชุมชน มคีวาม
รักความสามคัคี สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
และองค์กรอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องได้
5.คณะกรรมการพัฒนาสตรี
และสมาชิกสตรี  สามารถน า
ประสบการณ์ที่ได้จาก
การศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
ได้
6.คณะกรรมการพัฒนาสตรี
และสมาชิกสตรีชุมชนเกดิการ
เรียนรู้ และมกีารพัฒนาอาชีพ
และวิสาหกจิชุมชนอย่างยัง่ยืน 
7.คณะกรรมการพัฒนาสตรี
และสมาชิกสตรีชุมชนมคีวามรู้
และทักษะเกีย่วกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยทุธฯที่ 3.2 - 33



ยทุธฯที่ 3.2 - 34
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

19 คัดเลือกคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีดีเด่นสมาชิก
สตรีดีเด่นในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

1.เพื่อเปน็การยกย่องเชิดชู
เกยีรติแกค่ณะกรรมการพัฒนา
สตรีและสมาชิกสตรีดีเด่นในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 2.เพื่อ
เปน็การส่งเสริม สนบัสนนุให้
คณะกรรมการพัฒนาสตรีและ
สมาชิกสตรีในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้รับการยกย่อง
เผยแพร่เกยีรติคุณ เกดิความ
ภาคภมูใิจและเปน็แบบอย่างที่ดี
ของชุมชน 3.เพื่อเปน็การกระตุ้น
ใหค้ณะกรรมการพัฒนาและ
สมาชิกสตรีในชุมชนร่วมใจกนั 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ
และร่วมกนัพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนือ่ง

คณะกรรมการพัฒนาสตรี
และสมาชิกสตรีชุมชน 
จ านวน 67 ชุมชน

100,000       100,000       100,000       100,000       จ านวนชุมชน 1.คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ดีเด่นและสมาชิกสตรีดีเด่นใน
ชุมชนได้รับการยกย่องและ
เชิดชูเกยีรติเปน็แบบอย่างที่ดี
ของชุมชน 2.คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีดีเด่นและสมาชิก
สตรีดีเด่นในรับการยกย่อง 
เผยแพร่เกยีรติคุณและเกดิ
ความภาคภมูใิจ เปน็
แบบอย่างที่ดีของชุมชน 3.
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
สมาชิกสตรีและสตรีในชุมชน
เกดิความร่วมใจกนั ร่วมคิด
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบและ
ร่วมกนัพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนือ่ง

กองสวัสดิการ
สังคม

ยทุธฯที่ 3.2 - 34



ยทุธฯที่ 3.2 - 35
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

20 อบรม ส่งเสริม สนบัสนนุ
กจิกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
และศึกษาดูงาน

1.เพื่อใหเ้กดิการประสานความ
ร่วมมอืในการพัฒนาสถาบนั
ครอบครัวในลักษณะบรูณาการ
จากทุกภาคส่วนในสังคม 2.เพื่อ
เปน็การเฝ้าระวังปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาครอบครัวในชุมชน3.
เพื่อเปน็การพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่
สถาบนัครอบครัว 4.เพื่อให้
คณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์มคีวามรู้และ
ความเข้าใจเกีย่วกบับทบาท
หนา้ที่ หลักการท างานร่วมกนั
ด้วยความร่วมมอืในการท างาน

คณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวชุมชน สมาชิก
ครอบครัว ประกอบ ด้วย
 พ่อ แม ่ลูก และ
ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 67 ชุมชน

500,000       500,000       500,000       500,000       จ านวนชุมชน 1.เกดิเครือข่ายคณะท างาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์
ระดับชุมชนและระดับเทศบาล
ฯ 2.เกดิเครือข่ายการเฝ้าระวัง
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาความ
รุนแรงในครอบครัว3.สถาบนั
ครอบครัวเกดิความเข้มแข็ง 4.
เกดิความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
บทบาทหนา้ที่และเกดิความ
ร่วมมอืกนัระหว่างคณะท างาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัว 5.
คณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัว สามารถน า
ประสบการณ์ที่ได้จาก
การศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

กองสวัสดิการ
สังคม

ยทุธฯที่ 3.2 - 35



ยทุธฯที่ 3.2 - 36
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

 5.เพื่อน าประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง 6.เพื่อสร้างความ
สามคัคีร่วมมอืร่วมใจในการ
พัฒนาสถาบนัครอบครัวอย่าง
ยัง่ยืน 7. เพื่อเปน็การสร้าง
เครือข่ายคณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 8.
เพื่อใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่เปน็ศูนย์กลางในการ
พัฒนาสถาบนัครอบครัวในชุมชน
 9.เพื่อใหค้รอบครัวได้ใช้เวลา
ร่วมกนัอย่างมคุีณภาพและเกดิ
แบบอย่างที่ดีต่อชุมชน 10.
เพื่อใหค้รอบครัวมเีวทีในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้วิเคราะหส์
ถาพปญัหาในครอบครัวของ
ตนเอง

6.เกดิความสามคัคีร่วมมอื ร่วม
ใจในการพัฒนาสถาบนั
ครอบครัวที่ยัง่ยืน 7.เกดิ
เครือข่ายคณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 8.
ชุมชนมคีวามต่ืนตัวในการ
ท างานด้านการส่งเสริม ความ
เข้มแข็งของครอบครัว 9.
ครอบครัวมคีวามสัมพันธ์ที่ดี 
ได้พูดคุยแลกเปล่ียนความรู้
ระหว่างสมาชิกครอบครัว 10.
สมาชิกครอบครัวตระหนกัถึง
ความส าคัญของสถาบนั
ครอบครัว เข้าใจหลักการ
ด าเนนิชีวิตที่เหมาะสม รู้เท่า
ทันและเฝ้าระวังปญัหาของ
ครอบครัวที่อาจเกดิขึน้

กองสวัสดิการ
สังคม

ยทุธฯที่ 3.2 - 36



ยทุธฯที่ 3.2 - 37
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

11.เพื่อสร้างความรักความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 12.เพื่อให้
สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนกั
ถึงความส าคัญของสถาบนั
ครอบครัว 13.เพื่อเพิ่มเติม
ความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หนา้ที่ของสมาชิกครอบครัวและ
ปลูกฝังวิธีการด าเนนิชีวิตที่ดี 14.
เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนรับผิดชอบ
ต่อสังคม ไมก่อ่ใหเ้กดิปญัหากบั
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
และมส่ีวนร่วมในการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหา

11.สามารถสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
 คือ เกดิความรัก ความเข้าใจ
และความผูกพันระหว่าง พ่อ 
แม ่ลูก มกีารส่ือสารที่ดี
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
และมกีารใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการด าเนนิ
ชีวิตครอบครัว 12.ทุกคนใน
ครอบครัวได้รับการปลูกฝัง
จิตส านกึที่ดี ตระหนกัและเหน็
ความส าคัญของบทบาทหนา้ที่
ของตนเองต่อบคุคลใน
ครอบครัว 13.เด็กและเยาวชน
มภีมูคุ้ิมกนัในการปอ้งกนั
ปญัหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด 
โรคเอดส์ พฤติกรรมทางเพศ 
เปน็ต้น สามารถน าความรู้ไปใช้
ใหเ้ปน็ประโยชนต่์อตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน 14.เกดิ
แบบอย่างที่ดีของครอบครัว
และเปน็ต้นแบบในชุมชน
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ยทุธฯที่ 3.2 - 38
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

21 สนบัสนนุกลุ่มสตรีเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

1.เพื่อส่งเสริมใหส้ตรีและ
ประชาชนในชุมชนเข้าใจบทบาท
และหนา้ที่ของตนเอง มคีวามรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการพัฒนา
ชุมชน 2.เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการมส่ีวนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของของสตรีชุมชน 
3.เพื่อส่งเสริมใหส้ตรีในชุมชนมี
การพัฒนาศักยภาพของตนเอง
สามารถท างานด้านการพัฒนา
และแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ในชุมชน
ได้ 4.เพื่อส่งเสริมใหส้ตรีและ
ประชาชนในชุมชนมอีาชีพ/
รายได้และความเปน็อยูท่ี่ดีขึน้

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 71 
ชุมชน

710,000       710,000       710,000       710,000       จ านวนชุมชน 1.สตรีและประชาชนในชุมชน
มคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
การพัฒนาชุมชน 2.สตรีใน
ชุมชนมคีวามเข้าใจและมส่ีวน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน 3.สตรี
ในชุมชนเข้าใจและตระหนกัถึง
บทบาทหนา้ที่ของตนเอง 4.
สตรีในชุมชนมกีารพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถ
การพัฒนาชุมชนตนเอง 5.สตรี
และประชาชนในชุมชนมี
สวัสดิการต่างๆ ที่มัน่คง มี
อาชีพมรีายได้ และความ
เปน็อยูท่ี่ดีขึน้

กองสวัสดิการ
สังคม (เงิน
อดุหนนุ)

ยทุธฯที่ 3.2 - 38



ยทุธฯที่ 3.2 - 39
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

22 รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี คนชรา และ
ครอบครัว

1.เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุให้
ประชาชน ครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรท้องถิน่ มส่ีวนร่วม
ช่วยดูแล เฝ้าระวัง ปอ้งกนั และ
แกไ้ขปญัหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี คนชรา และครอบครัว 2. 
เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน ผู้น า
กลุ่มต่างๆ เช่น คณะกรรมการ 
ชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ชุมชน คณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน มคีวามรู้
ความเข้าใจ มเีจตคติที่เหมาะสม
ตระหนกัในสิทธิเด็ก สตรี คนชรา
 และครอบครัว และมทีักษะใน
การแกไ้ขความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์

1.ประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
2.สตรีในชุมชน ครอบครัว
 และสมาชิกครอบครัว 
เช่น พ่อ แม ่ ปู ่ย่า ตา 
ยาย ลูก หลาน เปน็ต้น 3.
ผู้น ากลุ่มต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ชุมชน คณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
เปน็ต้น จ านวน 250 คน

200,000       200,000       200,000       200,000       จ านวนคน 1.ประชาชน ครอบครัว ชุมชน
และองค์กรท้องถิน่ มส่ีวนร่วม
ช่วยดูแล เฝ้าระวัง ปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี คนชรา และ
ครอบครัว  2.ประชาชน ผู้น า
กลุ่มต่างๆ เช่น คณะกรรมการ
ชุมชน คณะกรรมการพัฒนา
สตรีชุมชน คณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัว ในชุมชน มี
ความรู้ ความเข้าใจมเีจตคติที่
เหมาะสม ตระหนกัในสิทธิเด็ก
 สตรี คนชรา และครอบครัว 
และมทีักษะในการแกไ้ขความ
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
หลีกเล่ียงการเปน็ผู้กระท า

กองสวัสดิการ
สังคม
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ยทุธฯที่ 3.2 - 40
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

หลีกเล่ียงการเปน็ผู้กระท าความ
รุนแรงและเปน็ผู้ถูกกระท า 3.
เพื่อเปน็การรณรงค์ใหป้ระชาชน
ครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ท้องถิน่ ตระหนงัถึงความส าคัญ
ต่อสถานการณ์ความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี คนชรา และครอบครัว
รวมถึงการใหค้วามช่วยเหลือผู้
ประสบปญัหา และกฎหมายที่
เกีย่วข้อง 4.เพื่อเปน็การปอ้งกนั
การกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว ชุมชนและสังคม

ความรุนแรงและเปน็
ผู้ถูกกระท า 3.ประชาชน 
ครอบครัว ชุมชนและองค์กร
ท้องถิน่ ตระหนงัถึง
ความส าคัญต่อสถานการณ์
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
คนชราและครอบครัว รวมถึง
การใหค้วามช่วยเหลือผู้
ประสบปญัหา และกฎหมายที่
เกีย่วข้อง 4.ลดปญัหาการ
กระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

23 ประกวดชุมชนพัฒนาดีเด่น
และคัดเลือก
คณะกรรมการตัวอย่าง

1.เพื่อเปน็การยกย่องเชิดชู
เกยีรติคณะกรรมการชุมชนที่
เปน็คนดีเปน็แบบอย่างที่ดี และ
ชุมชนที่มกีารพัฒนาดีเด่น

ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก
 จ านวน 10 ชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน 
จ านวน 284 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคน 1.ชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชนมคีวามต่ืนตัว ตระหนกั
ถึงบทบาทหนา้ที่ของตนเอง
รวมถึงการมส่ีวนร่วมในการ

กองสวัสดิการ
สังคม
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ยทุธฯที่ 3.2 - 41
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

2.เพื่อเปน็การส่งเสริม สนบัสนนุ 
เชิดชูคนดี และชุมชนที่มกีาร
พัฒนาดีเด่นที่ได้รับการยกย่องให้
เกดิความภาคภมูใิจ และเปน็การ
สร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏบิติัหนา้ที่ 3.เพื่อเปน็การ
ส่งเสริม กระตุ้น ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบและร่วมการ
ท างานของคณะกรรมการชุมชน
และประชาชนในชุมชนอย่างเปน็
องค์รวม 4.เพื่อเปน็ต้นแบบและ
แบบอย่างใหก้บัชุมชนอืน่ๆ ได้
ปฏบิติัตามสามารถขยายผลไปสู่
บคุคล องค์กรและชุมชนอืน่ได้ 
เกดิเปน็ความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างยัง่ยืน

พัฒนาชุมชนของตนเอง 2.
ชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชนที่ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกยีรติเกดิความภาคภมูใิจและ
เหน็ความส าคัญของการเปน็
แบบอย่างที่ดี 3.
คณะกรรมการชุมชนและ
ประชาชนมคีวามต่ืนตัวที่จะ
เข้ามามบีทบาทและมส่ีวนร่วม
 รวมถึงมคีวามสามคัคี มี
จิตส านกึต่อการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง เกดิกระบวนการ
ส่งเสริมการท างานร่วมกนั 4.
ชุมชนมกีารพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนือ่ง เพื่อเปน็แบบอย่างที่ดี
เกดิเปน็ความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างยัง่ยืน
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ยทุธฯที่ 3.2 - 42
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

24 ส่งเสริม อบรม ความรู้
เกีย่วกบัการพิทักษค์วาม
เสมอภาคและคุ้มครองสิทธิ
สตรีและครอบครัว และ
ศึกษาดูงาน

1.เพื่อเปน็การเสริมสร้างเจตคติ
และการยอมรับความเสมอภาค
ระหว่างหญิง ชาย และครอบครัว
 2.เพื่อเปน็การพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกจิ
และสังคม 3.เพื่อเปน็การส่งเสริม
และปอ้งกนัการละเมดิสิทธิ
มนษุยชนของสตรี 4.เพื่อเปน็การ
ส่งเสริมและพัฒนากฎหมายและ
มาตรการคุ้มครองสิทธิมนษุยชน 
5.เพื่อเปน็การรณรงค์ปรับ
กระบวนทัศนแ์ละเจตคติของคน
ในชุมชนสังคม ที่มต่ีอบทบาท
ของสตรีและครอบครัว

1.ประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
2.สตรีในชุมชนครอบครัว
 และสมาชิกครอบครัว 
เช่น พ่อ แม ่ปู ่ย่า ตา 
ยาย ลูก หลาน เปน็ต้น 3.
ผู้น ากลุ่มต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ชุมชน คณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
เปน็ต้น จ านวน 250 คน

200,000       200,000       200,000       200,000       จ านวนคน 1.ประชาชนในชุมชน สตรีทุก
กลุ่มทุกวัย มเีจตคติและเกดิ
การยอมรับความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย และ
ครอบครัว 2.สตรีในชุมชนได้รับ
โอกาสมส่ีวนร่วมในการพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมอย่างเท่า
เทียมเสมอภาค และยุติธรรม 
3.สตรีทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย
และประชาชนทั่วไป ได้รับ
ความรู้และเกดิความเข้าใจ
เกีย่วกบักฎหมายและ
มาตรการคุ้มครองสิทธิ
มนษุยชน 4.เกดิการยอมรับใน
บทบาท หนา้ที่ เกดิการพัฒนา
และมศัีกยภาพในการ
ด าเนนิงานด้านการพัฒนาสตรี
ได้อย่างเต็มศักยภาพสามารถ
พึ่งเองได้

กองสวัสดิการ
สังคม

ยทุธฯที่ 3.2 - 42



ยทุธฯที่ 3.2 - 43
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

6.เพื่อลดปญัหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 7.
เพื่อเปน็การเชิดชูเกยีรติใหแ้ก่
สตรีที่มคีวามรู้ ความสามารถท า
คุณประโยชนใ์หแ้กชุ่มชนและ
สังคม

5.ลดปญัหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
6.สตรีที่มคีวามรู้ ความสามารถ
 ท าคุณประโยชนใ์หแ้กชุ่มชน
และสังคม ได้รับการเชิดชู
เกยีรติและเปน็แบบอย่างที่ดี
ต่อชุมชนและสังคม

25 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)

ยทุธฯที่ 3.2 - 43



ยทุธฯที่ 3.2 - 44
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

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
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ยทุธฯที่ 3.2 - 45
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

26 ส่งเสริม สนบัสนนุอบรม 
การด าเนนิกจิการหอพัก 
ภายในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

1.เพื่อจัดอบรมเจ้าหนา้ที่
ผู้เกีย่วข้อง 2.เพื่อจัดอบรม
ผู้ประกอบการหอพัก ภายในเขต
เทศบาลฯ 3.เพื่อจัดท า
ฐานข้อมลูผู้ประกอบการหอพัก 
ภายในเขตเทศบาลฯ 4.เพื่อ
ควบคุมก ากบัดูแลกจิการด้าน
หอพัก ภายในเขตเทศบาลฯ 5.
เพื่อรายงานนายทะเบยีนประจ า
ท้องที่

เจ้าหนา้ที่, ผู้ประกอบการ
ด้านหอพักและหอพัก 
ภายในเขต เทศบาลฯ 
จ านวน 150 หอพัก

500,000       500,000       500,000       500,000       จ านวนหอพัก 1.เจ้าหนา้ที่ผู้เกีย่วข้องได้มกีาร
แลกเปล่ียนประสบการณ์การ
ท างานระหว่างหนว่ยงานและ
มกีารพัฒนางานที่ดีขึน้ 2.
ผู้ประกอบการเกดิความรู้ความ
เข้าใจตามพระราชบญัญัติ
หอพัก พ.ศ.2558 3.เกดิ
ฐานข้อมลูผู้ประกอบการหอพัก
  ภายในเขตเทศบาลฯ 4.การ
ด าเนนิกจิการหอพักภายในเขต
เทศบาลถูกต้องตรงตาม
ระเบยีบหอพัก พ.ศ.2558 5.
นายทะเบยีนประจ าท้องที่ได้
รับทราบการด าเนนิกจิการ
หอพักภายในเขตเทศบาลฯ 
อย่างทั่วถึง
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ยทุธฯที่ 3.2 - 46
    3.2 แผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

27 ส่งเสริม สนบัสนนุการมี
ส่วนร่วม การจัดกจิกรรม
ต่างๆ ของชุมชนในเขต
เทศบาล

เพื่อเปน็การส่งเสริมสนบัสนนุมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
การมส่ีวนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนในการจัดกจิกรรมต่างๆ 
ภายในชุมชน ใหเ้กดิความ
สามคัคีและรักษา
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
วัฒนธรรมอนัดีงามของไทย

ชุมชนในเขตเทศบาล 
จ านวน  71  ชุมชน

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จ านวนชุมชน ประชาชนในชุมชนมส่ีวนร่วม
ในกจิกรรมต่างๆ ภายในชุมชน
ท าใหเ้กดิความรัก ความ
สามคัคีและเปน็การสืบสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณี 
วัฒนธรรมของไทยไว้

กองสวัสดิการ
สังคม (เงิน
อดุหนนุ)

รวมงบประมาณ 24,675,000  24,675,000  24,675,000  24,675,000  

ยทุธฯที่ 3.2 - 46



ยทุธฯที่ 3.3 - 1

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

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ี (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

พอช.,ท้องถิ่น, พอช.,ท้องถ่ิน,

ยทุธฯที่ 3.3 - 1



ยทุธฯที่ 3.3 - 2
    3.3 แผนงานจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

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

วตัถุประสงค์
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
ตวัชีว้ดั
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

3 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอาย ุอบรมสัมมนา 
และศึกษาดูงาน

1.เพื่อให้ผู้สูงอายมุีคุณภาพ
ชวีิตที่ดีด้วยการด ารงชวีิต
อยา่งมีคุณค่ามีศักด์ิศรี พึ่งพา
ตนเองได้ และมีหลักประกนัที่
มั่นคง 2.เพื่อสร้างจติส านึกให้
สังคมไทยตระหนักถงึผู้สูงอายุ
ในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์
ต่อส่วนรวมและส่งเสริมให้คง
คุณค่าไว้ให้นานที่สุด 3.
เพื่อให้ประชาชนตระหนักถงึ
การเตรียมความส าคัญของการ
เตรียมการ และมีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการเป็น
ผู้สูงอายทุี่มีคุณภาพ 4.เพื่อให้
ประชาชน ครอบครัว ชมุชน
ตระหนักและมีส่วนร่วมใน
ภารกจิด้านผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายใุนชมุชนจ านวน 
500 คน

     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000 จ านวนผู้สูงอายุ
ในชมุชนที่เขา้
ร่วมโครงการ

1.ผู้สูงอายมุีคุณภาพ
ชวีิตที่ดีด้วยการ
ด ารงชวีิตอยา่งมีคุณค่า 
มีศักด์ิศรี พึ่งพาตนเอง
ได้ และมีหลักประกนัที่
มั่นคง 2.ประชาชนใน
สังคมมีจติส านึก และ
ตระหนักถงึให้นานที่สุด
ผู้สูงอายใุนฐานะบุคคล
ที่มีประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและส่งเสริมให้
คงคุณค่าไว้ให้นานที่สุด
 3.ประชาชนตระหนัก
ถงึการเตรียม
ความส าคัญของการ
เตรียมการ และมีการ
เตรียมความพร้อมเพื่อ
การเป็นผู้สูงอายทุี่มี
คุณภาพ 4.ประชาชน 
ครอบครัว ชมุชน 
ตระหนักและมีส่วนร่วม
ในภารกจิด้านผู้สูงอายุ

กองสวัสดิการ
สังคม

พอช.,ท้องถ่ิน, พอช.,ท้องถิ่น,

ยทุธฯที่ 3.3 - 2



ยทุธฯที่ 3.3 - 3
    3.3 แผนงานจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

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

วตัถุประสงค์
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
ตวัชีว้ดั
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

4 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 65 คน        390,000        390,000        390,000        390,000 จ านวนคน 1.ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ติดเชือ้ 
และผู้ได้รับผลกระทบ
ต้องทนทุกขท์รมาน
และประสบปัญหาอยา่ง
มากในการด ารงชวีิต 
หรือตกอยูใ่นภาวะ
ยากล าบากในการ
ด ารงชวีิตได้รับการ
ชว่ยเหลือ 2.สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ป่วยเอดส์ที่ทน
ทุกขท์รมานจากสภาพ
ความเจบ็ป่วย 3.
บรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ป่วยเอดส์ที่
ประสบปัญหาด้านการ
ครองชพี ไม่มีเงินค่า
รักษาพยาบาล 4.
สามารถลดความกดดัน
ทั้งด้านอารมณ์และ
จติใจ ของผู้ป่วยเอดส์
ซ่ึงต้องเผชญิกบัการถกู
กดีกนัรังเกยีจจากสังคม

ยทุธฯที่ 3.3 - 3



ยทุธฯที่ 3.3 - 4
    3.3 แผนงานจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

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

วตัถุประสงค์
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
ตวัชีว้ดั
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

5 สร้างหลักประกนัด้านราย
ได้แกผู้่สูงอายุ

1.เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการสร้างหลักประกนั
ด้านรายได้ฯ 2.เพื่อสร้าง
หลักประกนัด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายภุายในเขต
เทศบาลฯ

   78,000,000    80,000,000    85,000,000    90,000,000 จ านวนคน ผู้สูงอายมุีหลักประกนั
ด้านรายได้

กองสวัสดิการ
สังคม(เงิน
อดุหนุนฯ)

6 สนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่
คนพิการหรือทุพพลภาพ

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

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ภายในเขตเทศบาลฯ

   10,800,000    12,000,000    13,000,000    13,500,000 จ านวนคน ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ได้รับสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการ
สังคม(เงิน
อดุหนุนฯ)

ยทุธฯที่ 3.3 - 4



ยทุธฯที่ 3.3 - 5
    3.3 แผนงานจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

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

วตัถุประสงค์
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
ตวัชีว้ดั
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

7 ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบัติ 1.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในด้านต่างๆ  ของประชาชน
ที่ประสบภยัพิบัติ ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 2.
เพื่อฟื้นฟูสถานภาพทางสังคม
 แกป่ระชาชน ที่ประสบภยั
พิบัติ เชน่การให้บริการด้าน

ประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ที่ประสบ
ภยัพิบัติ

     1,500,000      1,500,000      1,500,000      1,500,000 จ านวน
ประชาชนที่
ประสบภยัพิบัติ
ได้รับความ
ชว่ยเหลือ เพื่อ
บรรเทาความ
เดือดร้อน

1.สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนในด้านต่างๆ 
ของประชาชนที่ประสบ
ภยัพิบัติ ในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ 2.
สามารถฟื้นฟู
สถานภาพทางสังคม 
แกป่ระชาชนที่ประสบ
ภยัพิบัติ เชน่ การ
ให้บริการ

กองสวัสดิการ
สังคม

ขอ้มูลขา่วสารความรู้ และ
ค าปรึกษาต่างๆ ให้สามารถ
ชว่ยเหลือตนเองได้ และ
ด าเนินชวีิตได้อยา่งปกติ 3.
เพื่อฟื้นฟูที่อยูอ่าศัย แก่
ประชาชนที่ประสบภยัพิบัติ 
ตามระเบียบที่ทางราชการ
ก าหนด

ด้านขอ้มูลขา่วสาร 
ความรู้ และค าปรึกษา
ต่างๆ ให้สามารถ
ชว่ยเหลือตนเองได้ 
และด าเนินชวีิตได้อยา่ง
ปกติ 3.สามารถฟื้นฟูที่
อยูอ่าศัย แกป่ระชาชน
ที่ประสบภยัพิบัติ ตาม
ระเบียบที่ทางราชการ
ก าหนด

ยทุธฯที่ 3.3 - 5



ยทุธฯที่ 3.3 - 6
    3.3 แผนงานจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

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

วตัถุประสงค์
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
ตวัชีว้ดั
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

8 จดัสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมปลอดภยัส าหรับ
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส

1.เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชวีิตของผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึน้ 2.เพื่อ
เป็นการจดัสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและปลอดภยัแก่
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 3.เพื่อลดภาวะ
ทุพพลภาพของผู้สูงอาย ุคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส 4.เพื่อ
เป็นการเพิ่มเความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ในชมุชนเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

       300,000        300,000        300,000        300,000 จ านวนคน 1.ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพ
ชวีิตที่ดีขึน้ 2.ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส มี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและปลอดภยั
ในการด าเนินชวีิต 3.
ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสมีสภาวะ
เส่ียงในการทุพพลภาพ
ลดน้อยลง 4.ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
สามารถพึ่งพาตนเองได้
มากขึน้

กองสวัสดิการ
สังคม

ยทุธฯที่ 3.3 - 6



ยทุธฯที่ 3.3 - 7
    3.3 แผนงานจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

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

วตัถุประสงค์
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
ตวัชีว้ดั
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

9 ส่งเสริม สนับสนุน อบรม
คณะกรรมการ เจา้หน้าที่ 
สมาชกิ งานด้านฌาปนกจิ
สงเคราะห์

1.เพื่อจดัอบรม สัมมนา 
เจา้หน้าที่ คณะกรรมการฯ 
และสมาชกิฌาปนกจิ
สงเคราะห์ 2.เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานด้านฌาปนกจิ
สงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ขึน้ 3.เพื่อแลกเปล่ียน
ทัศนคติและประสบการณ์
ท างานระหว่างสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห์แต่ละ
สมาคม 4.เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจต่อครอบครัว
ผู้เสียชวีิตที่ยากไร้อนาถา5.เพื่อ
เป็นค่าใชจ้า่ยชว่ยเหลืองาน
ฌาปนกจิศพผู้ยากไร้อนาถา

1.คณะกรรมการฯ 
เจา้หน้าที่และสมาชกิ
ฌาปนกจิสงเคราะห์ 2.
ครอบครัวผู้เสียชวีิตในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
ที่ยากไร้อนาถา

       200,000        200,000        200,000        200,000 จ านวนคน 1.คณะกรรมการฯ 
เจา้หน้าที่และสมาชกิ
ฌาปนกจิสงเคราะห์มี
ความรู้ ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัพระราชบัญญติั
การฌาปนกจิสงเคราะห์
 พ.ศ.2545 กฎกระทรวง
 ระเบียบและประกาศที่
เกีย่วขอ้ง และการเงิน 
และการจดัท าบัญชขีอง
สมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะห์ 2.การ
ด าเนินงานของสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห์มี
ความถกูต้องและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้

กองสวัสดิการ
สังคม

ยทุธฯที่ 3.3 - 7



ยทุธฯที่ 3.3 - 8
    3.3 แผนงานจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

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

วตัถุประสงค์
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
ตวัชีว้ดั
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

3.เกดิความสามัคคี
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์การการ
ท างานของแต่ละ
สมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะห์4.ครอบครัว
ผู้เสียชวีิตที่ยากไร้
อนาถามีขวัญและ
ก าลังใจ 5.ชว่ยบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ครอบครัวผู้เสียชวีิตที่
ยากไร้อนาถา

กองสวัสดิการ
สังคม

ยทุธฯที่ 3.3 - 8



ยทุธฯที่ 3.3 - 9
    3.3 แผนงานจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

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

วตัถุประสงค์
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
ตวัชีว้ดั
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

10 แกไ้ขปัญหาความยากจน 1.เพื่อให้ครัวเรือนที่ประสบ
ปัญหาความยากจนได้
ยกระดับคุณภาพชวีิตที่ดี 
ร่มเยน็เป็นสุข 2.เพื่อให้
ครัวเรือนที่ประสบปัญหา
ความยากจนได้ประกอบ
อาชพีที่เหมาะสม มีรายได้ที่
สูงขึน้ 3.เพื่อให้ครัวเรือนที่
ขาดแคลนการประกอบอาชพี
ได้มีอาชพีกอ่ให้เกดิรายได้แก่
ตนเองและครัวเรือน

1.ครัวเรือนที่ประสบ
ปัญหาความยากจนใน
ชมุชนเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์
2.ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ า
กว่า เกณฑ์ จปฐ

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคน 1.ระดับคุณภาพชวีิต
ของครัวเรือนที่ยากจน
ได้มีอาชพีและระดับ
คุณภาพชวีิตที่ดีขึน้
2.ได้เกดิอาชพีและ
รายได้เพิ่มขึน้ส าหรับ
ครัวเรือนที่ยากจน
3.เกดิอาชพีหลักและ
อาชพีเสริมเพิ่มรายได้
ในการด าเนินชวีิต
ตนเองและครอบครัว

กองสวัสดิการ
สังคม

ยทุธฯที่ 3.3 - 9



ยทุธฯที่ 3.3 - 10
    3.3 แผนงานจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

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

วตัถุประสงค์
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
ตวัชีว้ดั
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

11 สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ไร้ที่พึ่งในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

1.เพื่อชว่ยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ผู้ด้อยโอกาส เชน่ คนพิการ 
ผู้สูงอาย ุผู้เจบ็ป่วยเร้ือรังผู้ติด
เชือ้ HIV ผู้ที่ชว่ยเหลือตนเอง
ไม่ได้และถกูทอดทิ้ง ผู้พ้น
โทษบุคคลที่มีรายได้ไม่
เพียงพอต่อการด ารงชวีิต 
รวมถงึครอบครัวยากจนที่
ประสบปัญหาซ้ าซ้อน เชน่ 
ผู้สูงอายทุี่มีลักษณะความ
พิการได้รับความชว่ยเหลือที่
เหมาะสม 2.เพื่อเป็นการ
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ
ชวีิตของผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับ
การสงเคราะห์และได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตที่เหมาะสม
 3.เพื่อแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการ
ของผู้ด้อยโอกาสซ่ึงประสบ
ความทุกขย์าก โดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคน 1.ผู้ด้อยโอกาส เชน่ คน
พิการ ผู้สูงอาย ุผู้
เจบ็ป่วยเร้ือรัง ผู้ติดเชือ้
 HIV ผู้ที่ชว่ยเหลือ 
ตนเองไม่ได้ และถกู
ทอดทิ้ง ผู้พ้นโทษ 
บุคคลที่มีรายได้ไม่
เพียงพอต่อการ
ด ารงชวีิต รวมถงึ 
ครอบครัวยากจนที่
ประสบปัญหาซ้ าซ้อน 
เชน่ ผู้สูงอายทุี่มี
ลักษณะความพิการ 
ได้รับความชว่ยเหลือที่
เหมาะสม 2.
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
สงเคราะห์และได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ที่เหมาะสม

กองสวัสดิการ
สังคม

ยทุธฯที่ 3.3 - 10



ยทุธฯที่ 3.3 - 11
    3.3 แผนงานจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

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

วตัถุประสงค์
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
ตวัชีว้ดั
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

4.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ด้อยโอกาสห้เกดิความมั่นคง
ในการด ารงชวีิตอยา่งมีศักด์ิศรี

3.ผู้ด้อยโอกาสซ่ึงประสบ
ความทุกข์ยาก ได้รับการ
แกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนและความ
ต้องการโดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
4.ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสสามารถ
พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น

รวมงบประมาณ 167,034,078  164,390,000  103,390,000  108,890,000  

ยทุธฯที่ 3.3 - 11



ยทุธฯที่ 4.1 - 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 พัฒนาศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

1 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าและทาง
เท้า ถนนมหาเทพ (เสนอ
โดยชุมชนหนองผักตบ)

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากการใช้
เส้นทาง พร้อมทั งมรีะบบ
ระบายน ้าที่ดีได้
รับความสะดวกปลอด
ภยัในการเดินทาง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 13-14 เมตร ยาว 
1,850 เมตร พร้อมระบบ
ระบายน ้าและทางเท้า ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

    75,000,000     75,000,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล. 
ทางเท้าและระบ
ระบายน ้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

2 จัดซื อที่ดินบริเวณถนนอมัริ
นทร์ช่วงเชือ่มต่อถนนเดิม
กบัถนนผังเมอืงสาย ข.2 
ข้างโรงเรียนนวมนิทราชูทิศ
 มชัณิม

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยัใน
การจราจร 
การขนส่ง และมรีะบบ
ระบายน ้าที่ดี

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

      4,000,000 จ้านวนที่ดิน
เพิ่มขึ น

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดีได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ส้านกัการช่าง

3 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนนอมั
รินทร์ช่วงเชือ่มต่อถนนเดิม
กบัถนนผังเมอืงสาย ข.2 
ข้างโรงเรียนนวมนิทราชูทิศ
 มชัณิม

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้
รับความสะดวก ปลอด
ภยัในการจราจรการขนส่ง 
และมรีะบบระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 16 เมตร ยาว 94 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้า 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      7,000,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดีได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ส้านกัการช่าง

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ยทุธฯที่ 4.1 - 1



ยทุธฯที่ 4.1 - 2
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

4 กอ่สร้างระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
สหกรณ์เคหะสถานสวรรค์
เมอืงใหม่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางและมรีะบบ
ระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 9 เมตร ยาว 715 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 0.40 เมตร 
ปกัเสาพาดสายระบบไฟฟ้า
แสงสว่างและขยายเขต
ประปาภายในสหกรณ์เคหะ
สถานสวรรค์เมอืงใหม ่ ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

15,000,000    5,000,000      5,000,000      จ้านวนถนน
พร้อมท่อระบาย
น ้าและระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง
,ประปา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การคมนาคม

ส้านกัการช่าง

5 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล (เสนอ
โดยชุมชนในเขตเทศบาล)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้
รับความสะดวกปลอด
ภยัใน การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ปกัเสาพาดสายติดตั งโคมไฟ
ถนนภายในเขตเทศบาล

      1,200,000       1,200,000       1,200,000 จ้านวนไฟฟ้า
สาธารณะ

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั 
จากเหตุร้ายและ
สะดวกในการสัญจร

ส้านกัการช่าง

6 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 หรือพื นที่ไมน่อ้ย
กว่า 4,345 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

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

มถีนนทางเข้าศูนย์ฝัง
กลบขยะมลูฝอยที่ดี

ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 2



ยทุธฯที่ 4.1 - 3
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

7 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน ้ากลุ่ม
ถนนสาธารณะภายใน
ชุมชนหนองปลาแหง้

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การจราจรการขนส่งและมี
ระบบระบายน ้าที่ดี

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

5,500,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

8 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอย
แยกถนนข้างปัม้เชลล์ (เขา
ขาด) (เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางและมรีะบบ
ระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 264 
เมตร  พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,990,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การคมนาคม

ส้านกัการช่าง

9 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า 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
ท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

1,580,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล 
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยั จาก
เหตุร้ายและสะดวก
ในการสัญจร

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 3



ยทุธฯที่ 4.1 - 4
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

10 ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมดวง
โคมถนนธรรมวิถี (เสนอ
จากค้าร้องของประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ติดตั งเสาไฟฟ้าชนดิโคมเด่ียว 
ดวงโคมชนดิ LED จ้านวน 30
 ชุด ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,930,000 จ้านวนเสาไฟฟ้า ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านกัการช่าง

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

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางและเชือ่ม
เส้นทางระหว่างสะพาน
ปอ้มหนึง่ถึงสะพานข้าม
แมน่ ้านา่น

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

1,610,000      จ้านวนผิวจราจร
 ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางและขนส่ง

ส้าน้าการช่าง

12 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้ากลุ่ม 
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
ระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

7,170,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 4



ยทุธฯที่ 4.1 - 5
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

13 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนสาธารณะ จากแยก
ถนนผังเมอืงสาย ก 3 ถึง
บริเวณพื นที่กอ่สร้าง
อาคารสัญลักษณ์ต้นน ้า
เจ้าพระยา

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางและขนส่ง

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

      7,300,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมไหล่ทาง
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัในการ
คมนาคม

ส้านกัการช่าง

14 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนพรหมนมิิตร พร้อม
กอ่สร้างเกาะกลางถนนทาง
เท้า ท่อระบายน ้า และ
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร พื นที่ไมน่อ้ยกว่า 
19,370 เมตร พร้อมกอ่สร้าง
ท่อระบายน ้าทางเท้าและ
เกาะกลางตามแนวถนนยาว 
2,768 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    25,000,000     25,000,000 จ้านวนพื นที่ผิว
จราจร

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

15 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
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
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์ 
กลาง 0.40 เมตร รวมระบบ
ประปา และระบบไฟฟ้าใน
ชุมชน

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

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ยทุธฯที่ 4.1 - 5



ยทุธฯที่ 4.1 - 6
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

16 ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมดวง
โคมถนนเทพนมิติร (ตัด
ใหม่)  (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

เสาไฟฟ้าชนดิโคมเด่ียว ดวง
โคมชนดิ LED จ้านวน 20 ชุด
 ถนนเทพนมิติร (ตัดใหม่) 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

        840,000 จ้านวนเสาไฟฟ้า ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการเดิน
ทางและลดปญัหา
อบุติัเหตุ

ส้านกัการช่าง

17 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
โกสีย์ 14 (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางและมรีะบบ
ระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 184 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

1,240,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การคมนาคม

ส้านกัารช่าง

18 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ซอย
โกสีย์ 8 (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้
รับความสะดวก ปลอด
ภยัในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
95.00 เมตรพร้อมท่อระบาย
น ้าขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

530,000        จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่การคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

19 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ซอย
โกสีย์ 10 (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้
รับความสะดวกปลอด
ภยั ในการจราจร การ
ขนส่งและมรีะบบระบาย
น ้าที่ดี

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

      1,000,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 6



ยทุธฯที่ 4.1 - 7
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

20 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ถนน
สวรรค์วิถี 66
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร  
การขนส่ง และมรีะบบ
ระบายน ้าที่ดี

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

      2,410,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจรพร้อม
ท่อระบายน ้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

21 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ซอย
โกสีย์ 2 (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้
รับความสะดวก ปลอด
ภยั ในการจราจร การขนส่ง
 และมรีะบบระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
125 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
 ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร  ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        950,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ในการสัญจร การ
ขนส่งและการ
คมนาคม

ส้านกัการช่าง

22 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
สาธารณะแยกถนน
พหลโยธินข้างสถานไีฟฟ้า
ย่อยเชือ่มถนนก้าลังพล 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางและมรีะบบ
ระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 883 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้า ค.
ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

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

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดีไมม่ปีญัหาน ้าท่วม

ส้านกัการช่าง

23 ติดตั งปา้ยหยุดรถโดยสาร
ประจ้าทาง (เสนอโดย
สโมสรโรตาร่ีส่ีแคว)

เพื่อแสดงจุดหยุดรถโดยสาร
เปน็การปอ้งกนัและลด
ปญัหาอบุติัเหตุ

ปา้ยหยุดรถโดยสารประจ้า
ทางตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

600,000        จ้านวนปา้ยหยุด
รถโดยสาร
ประจ้าทาง

ปญัหาอบุติัเหตุลดลง ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 7



ยทุธฯที่ 4.1 - 8
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

24 ติดตั งที่จอดจักรยาน เพื่อรองรับสนบัสนนุ
ส่งเสริมพัฒนาเมอืงจักรยาน

ที่จอดรถจักรยานรองรับ
จักรยานจ้านวน 2,000 คัน

2,500,000      จ้านวนที่จอด
รถจักรยาน

ได้ต้าแหนง่และที่
จอดจักรยานที่
เหมาะสมและมผู้ีใช้
จักรยานมากขึ น

ส้านกัการช่าง

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

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางและมรีะบบ
ระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.20 
เมตร กว้าง 6-13 เมตร ยาว 
2,450 เมตร หรือพื นที่ใมน่อ้ย
กว่า 33,600  ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางและขนส่ง

ส้านกัการช่าง

26 ปรับปรุงทางเท้าและ
ซ่อมแซมผิวจราจรถนนไกร
ลาศ (เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

ทางเท้าพื นที่ไมน่อ้ยกว่า 
3,800 ตารางเมตร และผิว
จราจรพื นที่ไมน่อ้ยกว่า 6,570
 ตารางเมตร

      7,400,000 จ้านวนทางเท้า
และผิวจราจร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และขนส่งปลอดภยั

ส้านกัการช่าง

27 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ตามผัง
เมอืงรวมถนนสาย ข 
(บริเวณเกาะยม) (เสนอ
โดยชุมชนเกาะยม)

เพื่อเปดิพื นที่และรองรับ
การขยายตัวของชุมชน
และปริมาณการจราจรใน
อนาคต

ผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 0.20 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 
เมตร ทางเท้าและโคมไฟถนน
เขตทาง กว้างรวม 16 เมตร 
ยาว 2,450 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

    60,000,000 60,000,000    จ้านวนความยาว
ผิวจราจรพร้อม
ท่อระบายน ้าทาง
เท้าและโคมไฟ
ถนนเขตทาง

ประชาชนมทีางเลือก
เส้นทางนี ใช้ใน การ
สัญจรเพิ่มขึ น ลด
อบุติัเหตุที่อาจเกดิขึ น
ตามแนวทางแยก
สายหลักเดิม

ส้านกัการช่าง

เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน

ยทุธฯที่ 4.1 - 8



ยทุธฯที่ 4.1 - 9
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

28 กอ่สร้างท่อระบายน ้า
พร้อมทางเท้าถนนริมน ้า
ตั งแต่โรงเรียนอนบุาล
นครสวรรค์ถึงบริเวณหลัง
ส้านกังานอยัการ (ฝ่ังส่วน
ราชการ) (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
และมรีะบบระบายน ้าที่ดี

ท่อระบายน ้าขนาเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวรวม
 1,400 เมตร พร้อมทางเท้า 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

9,200,000      จ้านวนความยาว
ท่อระบายน ้า
พร้อมทางเท้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

29 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 12-14 เมตร ยาว 
550 เมตร  หรือพื นที่ไมน่อ้ย
กว่า 7,200 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านกัการช่าง

30 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 - 12  เมตร  
ยาว   600  เมตร หรือพื นที่
ไมน่อ้ยกว่า  6,900   ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 9



ยทุธฯที่ 4.1 - 10
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

31 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 - 18  เมตร  
ยาว   760  เมตร หรือพื นที่
ไมน่อ้ยกว่า  11,400 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านกัการช่าง

32 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 - 14  เมตร 
 ยาว 500เมตร หรือพื นที่ไม่
นอ้ยกว่า  6,500 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านกัการช่าง

33 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 5-12 เมตร ยาว 
174 เมตรหรือ พื นที่ไมน่อ้ย
กว่า 2,000 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 10



ยทุธฯที่ 4.1 - 11
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

34 กอ่สร้างผิวจราจ ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ถนน
สวรรค์วิถี จากแยกหนา้วัด
นครสวรรค์ถึงตึกน ้าเงิน

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การจราจร การขนส่งและมี
ระบบระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 11 - 15 เมตร 
ยาว 430 เมตร หรือพื นที่ไม่
นอ้ยกว่า 5,970เมตร พร้อม
ท่อระบายน ้า ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 1.50 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      8,500,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อม
ท่อระบายน ้า

ราษฏรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่ได้รับการ
คมนาคมที่สะดวก ไม่
มปีญัหาน ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

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

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 11 - 15 เมตร 
ยาว 775 เมตร หรือพื นที่ไม่
นอ้ยกว่า 10,020 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ในการสัญจร การ
ขนส่งและการ
คมนาคม

ส้านกัการช่าง

36 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ภายใน
ชุมชนสุขสวัสด์ิ ศูนย์ท่ารถ 
จ้านวน 9 ซอย
(เสนอโดยชุมชนสุขสวัสด์ิ)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ใน
การเดินทาง การขนส่งและ
มรีะบบระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 3.00-7.00 เมตร 
ยาว 611 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      5,360,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 11



ยทุธฯที่ 4.1 - 12
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

37 กอ่สร้างโครงข่ายเส้นทาง
จักรยานน้าร่องบนถนนริม
เขือ่น

เพื่อรองรับสนบัสนนุ
ส่งเสริมพัฒนาเมอืงจักรยาน

เส้นทางจักรยานที่ได้มาตรฐาน
ในเมอืงเปน็โครงการน้าร่อง

        500,000 จ้านวนเส้นทาง ได้เส้นทางจักรยานที่
ได้มาตรฐานและ
คุณภาพ และมผู้ีใช้
จักรยานมากขึ น

ส้านกัการช่าง

38 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนผังเมอืงสาย ง.2 ถนน
ก้าลังพลช่วงเชือ่มต่อคัน
ปอ้งกนัน ้าท่วมกรมโยธาฯ 
กบัถนนพหลโยธิน

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยัใน
การจราจร การขนส่ง และ
มรีะบบระบายน ้าที่ดี

ยกระดับคันดิน กอ่สร้างผิว
จราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 7 เมตร ยาว 792 
เมตร หรือพื นที่ไมน่อ้ยกว่า 
5,544 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

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

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคม
ขนส่งที่ดี ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านกัการช่าง

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

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยัใน
การจราจร การขนส่ง และ
มรีะบบระบายน ้าที่ดี

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

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

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคม
ขนส่งที่ดีได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านกัการช่าง

40 ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมกอ่สร้างทางเท้าแยก
ถนนไกรลาศข้างศาล
อทุธรณ์

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยัใน
การจราจร การขนส่ง และ
มรีะบบระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร พื นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,724
 ตารางเมตร พร้อมทางเท้า
และท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      7,000,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมทางเท้า
และท่อระบายน ้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคม
ขนส่งที่ดี ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 12



ยทุธฯที่ 4.1 - 13
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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. 
พร้อมท่อระบายน ้าแยก
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 เมตรพร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,950,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว

ส้านกัการช่าง

42 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอย
แยกถนนอมัรินทร์ ข้าง
บา้นเลขที่ 392/32

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด หนา 
0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลน รายละเอยีด
ของเทศบาล

      2,800,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว

ส้านกัการช่าง

43 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน ้า  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
น ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      3,500,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 13



ยทุธฯที่ 4.1 - 14
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

44 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
สาธารณะทางเข้าหมูบ่า้น
สุขสวัสด์ิ 8

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด หนา 
0.15 เมตรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ตามแบบแปลน รายละเอยีด
ของเทศบาล

1,737,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้าค.ส.ล.

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

45 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
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 
590.00 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

5,036,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

46 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
หลังวัดสุคตวราราม (เสนอ
โดยชุมชนสะพานด้า)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
121.00 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

        945,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 14



ยทุธฯที่ 4.1 - 15
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

47 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมระบบระบายน ้าถนน
อมัรินทร์วิถีข้างโรงเรียน
อนชุนวัฒนา

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 8.50 เมตร ยาว 
160.00 เมตร พร้อมระบบ
ระบายน ้า ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,720,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

48 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
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 
555.00 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      5,300,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

49 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
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 
370.00 เมตรพร้อมท่อระบาย
น ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      3,120,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 15



ยทุธฯที่ 4.1 - 16
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

50 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน ้า 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 218.00 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      1,330,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

51 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
ซอยแยกถนนอมัรินทร์วิถี
ข้างบา้นเลขที่ 377/95

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
115.00 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

        770,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

52 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน ้าซอย
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
ระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      2,286,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 16



ยทุธฯที่ 4.1 - 17
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

53 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
สาธารณะข้างร้านบญุชัย
คอนกรีต (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
320.00 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 และ 
1.00 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

3,260,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

54 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน ้าซอย
โกสีย์ 18 (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 4.00 
เมตร ยาว 245.00 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

2,100,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

55 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน ้าชุมชน
ถาวรพัฒนาซอยข้าง
บา้นเลขที่ 390/8 (เสนอ
โดยชุมชนถาวรพัฒนา)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 4.00 
เมตร ยาว 64.00 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

490,000        จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 17



ยทุธฯที่ 4.1 - 18
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

56 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน ้าซอยข้าง
โรงงานน ้าปลาโค้วไฮ้หลี 
(เสนอจากค้าร้องประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 2.50 - 3.50 เมตร
 ยาว 470.00 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.40 เมตร  
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

3,800,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

57 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
ซอยตรงข้ามปา่ช้าจีนข้าง
บา้นเลขที่ 358

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
120.00 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

        750,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

58 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
ซอยแยกถนนโกสีย์ ข้าง
บา้นเลขที่ 27

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
215.00 เมตรพร้อมท่อระบาย
น ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,570,000 จ้านวนความยาว
 ผิวจราจร ค.ส.ล
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ไมม่ปีญัหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 18



ยทุธฯที่ 4.1 - 19
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

59 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าบริเวณ
ซอยธรรมวิถี 3/1

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การจราจร การขนส่งและมี
ระบบระบายน ้าที่ดี

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

        720,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่ง ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

60 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าแยก
ทางหลวงหมายเลข 1182 
(นครสวรรค์บา้นแกง่) ข้าง
บา้นเลขที่ 48/12

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

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

        650,000 จ้านวนผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

61 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าชุมชน
สุนนัทา ซอย 3/1

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 112 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        765,000 จ้านวนผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 19



ยทุธฯที่ 4.1 - 20
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

62 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
เชือ่มระหว่างสะพาน
นมิมานนรดีกบัสะพานข้าม
แมน่ ้านา่น

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 11 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 2 เมตร ยาวประมาณ 
488 เมตร พร้อมโคมไฟถนน
ชนดิกิง่เดียว ดวงโคมชนดิ 
LED ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      4,600,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

63 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าชุมชน
ซอนตะวันซอย 6

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 215 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

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

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

64 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมระบบระบายน ้าและ
รวบรวมน ้าเสีย ถนนหลัง
คันปอ้งกนัน ้าท่วมจาก
บริเวณสุดเขตเทศบาลถึง
บริเวณสะพานปอ้มหนึง่

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 9.00 เมตร ทาง
เท้า,โคมไฟถนน พร้อมระบบ
ระบายน ้าและรวบรวมน ้าเสีย 
ยาวประมาณ 4,500 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

    50,000,000 50,000,000    50,000,000    จ้านวนผิวจราจร 
ค.ส.ล.

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 20



ยทุธฯที่ 4.1 - 21
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

65 ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมดวง
โคมถนนสาธารณะ
ประโยชนแ์ยกทางหลวง
หมายเลข 1182 (โค้งตาเพ้ง)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม
ไฟฟ้าชนดิโคมเดียว ดวงโคม 
LED จ้านวน 11 ชุด ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        370,000 จ้านวนโคมไฟฟ้า ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านกัการช่าง

66 ถนนผังเมอืงรวมสาย ข 15 
ต่อถนนมหาเทพจากไกร
ลาศถึงถนนก้าลังพล

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 14 เมตร พร้อม
ทางเท้า ค.ส.ล. กว้างข้างละ 3
 เมตร ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 
เมตร โคมไฟถนน ยาวรวม 
1,088 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

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

ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านกัการช่าง

67 กอ่สร้าง ผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ถนน
ข้างรั วโรงปรับปรุงคุณภาพ
น ้าจากแยกถนนเจ้าส่ีพระ
ยาถึงซอยโกสีย์ 33

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
170 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      1,160,000 จ้านวนผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 21



ยทุธฯที่ 4.1 - 22
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

68 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอย
เชือ่มระหว่างซอยเทียนตู๋
กบัซอยสวรรค์วิถี 32

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 
153 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      2,050,000 จ้านวนผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านกัการช่าง

69 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอย
ข้างหมูบ่า้นฟ้าใหม่

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
144 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

        870,000 จ้านวนผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านกัการช่าง

70 อดุหนนุขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั งโคมไฟถนนผัง
เมอืงถึงบริเวณที่กอ่สร้าง
อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น ้า
เจ้าพระยา

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความปลอดภยัในการ
เดินทางและขนส่งและใหม้ี
ไฟฟ้าใช้บริเวณอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแมน่ ้า
เจ้าพระยา

ปกัเสาพาดสายพร้อมขยาย
ไฟฟ้าพร้อมติดตั งโคมไฟถนน 
ความยาวประมาณ 800 เมตร

      3,000,000 จ้านวนความยาว
ปกัเสาพาด
สายไฟฟ้า

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การคมนาคมและ
บริเวณพื นที่อาคาร
สัญลักษณ์ต้นแมน่ ้า
เจ้าพระยามไีฟฟ้าใช้

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 22



ยทุธฯที่ 4.1 - 23
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

71 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
พร้อมท่อระบายน ้าแยก
ถนนพหลโยธินข้าง หจก.
นครสวรรค์ทีดีเคร่ืองด่ืม 
ถึงบา้นเลขที่ 60/4

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัใน การเดินทาง 
การจราจร 
การขนส่งและปอ้งกนัน ้า
ท่วมขัง

ผิวจราจร คสล.  หนา 0.15 
เมตร กว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร 
พื นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 2,037 
ตารางเมตร พร้อมท่อระบาย
น ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 
เมตร ยาวประมาณ 350 เมตร
 ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      4,380,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว ไมม่ี
ปญัหาน ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

72 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
พร้อมท่อระบายน ้าแยก
ถนนพหลโยธินข้าง
บา้นเลขที่ 124/4 เอน
เนอร์จีรีฟอร์ม ถึงข้าง
บา้นเลขที่ 60/7

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่งและปอ้งกนัน ้า
ท่วมขัง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 
เมตร กว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 
พื นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 1,445 
ตารางเมตร พร้อมท่อระบาย
น ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 
เมตร ยาวประมาณ 300 เมตร
 ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      3,560,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

73 กอ่สร้างท่อระบายน ้า
พร้อมบอ่พักถนน
พหลโยธินบริเวณหนา้ 
หจก.นครสวรรค์ทีดี
เคร่ืองด่ืม ถึงบริเวณ
ศูนย์บริการครบวงจรแกส๊
น ้ามนั เอนเนอร์จีรีฟอร์ม

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน 
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่งและปอ้งกนัน ้า
ท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า พร้อมบอ่พัก
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร 
ยาวประมาณ 220 เมตร  
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      2,600,000 จ้านวนความยาว
ท่อระบายน ้า
พร้อมบอ่พัก

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 23



ยทุธฯที่ 4.1 - 24
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

74 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ซอย
สวรรค์วิถี 8

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน 
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่งและปอ้งกนัน ้า
ท่วมขัง

ผิวจราจร คสล.  หนา 0.15 
เมตร กว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 
พื นที่ไมน่อ้ยกว่า 884 ตาราง
เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ยาวประมาณ 180 
เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,400,000 จ้านวนผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

75 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ซอย
สวรรค์วิถี 10

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน 
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่งและปอ้งกนัน ้า
ท่วมขัง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 
เมตร กว้างเฉล่ีย 3.50 เมตร 
พื นที่ไมร่วมไมน่อ้ยกว่า 460 
ตารางเมตรพร้อมท่อระบายน ้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ยาวประมาณ 135 เมตร  
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

        940,000 จ้านวนผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

76 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนริมน ้าใต้สะพานเดชาติ
วงศ์

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน 
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

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

800,000        จ้านวนพื นที่
ผิวจราจร

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 24



ยทุธฯที่ 4.1 - 25
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

77 จัดหาที่ดินเวนคืนหรือจ่าย 
ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง ตามแนว
กอ่สร้างระบบปอ้งกนัน ้า
ท่วมเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง ถนน
สะพานและส่ิงกอ่สร้างใน
เขตเทศบาล

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่งและปอ้งกนัน ้า
ท่วม

ด้าเนนิการจัดซื อและจ่ายค่า
ทดแทนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วน
ปลูกสร้างตามโครงการ
เทศบาลหรือโครงการที่
เทศบาลร้องขอใหห้นว่ยงาน
อืน่ด้าเนนิการ

      5,000,000 จ้านวนพื นที่
ด้าเนนิการ

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว

ส้านกัการช่าง

78 กอ่สร้างระบบระบายน ้า
พื นที่หลังศูนย์บริการมติซู
บติชิ ถนนพหลโยธิน

เพื่อแกป้ญัหาน ้าท่วมขัง
พื นที่หมูบ่า้นดารารัตน์,ศรี
มาย,เอื ออาทร รอยระหว่าง
เขตเทศบาลฯและอบต.วัด
ไทร์ย

ขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์,วางอโุมงค์ระบาย
น ้ารูปเหล่ียม ขนาด 
1.20x1.50 เมตร ยาว 113  
เมตร และวางท่อระบายน ้า ค.
ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.50  เมตร ตามแนวถนน
พหลโยธินตั งแต่ปลายคลอง
สาธารณะถึงคลองโพธิ์ ยาว  
93 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      4,800,000 ความยาวระบบ
ระบายน ้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 25



ยทุธฯที่ 4.1 - 26
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

79 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าชุมชนฟ้าใหม่

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่งและปอ้งกนัน ้า
ท่วมขัง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4 เมตร พื นที่รวม
ไมน่อ้ยกว่า 1,829 ตารางเมตร
 พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ยาวประมาณ 473 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      3,270,000 จ้านวนผิวจราจร
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

80 ปรับปรุงเกาะกลางถนน
ไกรลาส

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความปลอดภยัในการ
เดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ปรับปรุงเกาะกลางถนน พื นที่
รวม 1,000 ตารางเมตร

      1,000,000 จ้านวนพื นที่
เกาะกลางถนน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การจราจร

ส้านกัการช่าง

81 ปรับปรุงถนนมาตุลีบริเวณ
ส่ีแยกดาวดึงส์

เพื่อใหม้ภีมูทิัศนท์ี่สวยงาม ปรับปรุงลดความกว้างทางเท้า
 ขยายผวิจราจร เปน็ผิวจราจร
 ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
พร้อมย้ายฝารางระบายน ้า 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      7,000,000 จ้านวนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การจราจร

ส้านกัการช่าง

82 ปรับปรุงทางเท้าภายในเขต
เทศบาล

เพื่อใหม้ภีมูทิัศนท์ี่สวยงาม ทางเท้าภายในเขตเทศบาล 
พื นที่รวม 1,000 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000 จ้านวนพื นที่ทาง
เท้า

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การจราจร

ส้านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.1 - 26



ยทุธฯที่ 4.1 - 27
    4.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

83 ปรับปรุงเกาะกลางถนน
ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหม้ภีมูทิัศนท์ี่สวยงาม เกาะกลางถนนภายในเขต
เทศบาล พื นที่รวม 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000 จ้านวนพื นที่
เกาะกลางถนน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การจราจร

ส้านกัการช่าง

รวมงบประมาณ 294,503,000  209,446,000  227,600,000  95,660,000    

ยทุธฯที่ 4.1 - 27



ยทุธฯที่ 4.2 - 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่2  สง่เสริมการทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรม ธรรมชาต ิและนันทนาการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่2  สง่เสริมการทอ่งเทีย่ว
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    4.2 แผนงานปรับปรุงภมูทิศัน์พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

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

1 ปรับปรุงภมูทิัศนต์ามแนว
ถนนรอบเกาะญวน

เพื่อใหม้ภีมูทิัศนท์ี่สวยงาม ปลูกไมย้ืนต้นและปรับปรุงภมูิ
ทัศนต์ามแนวถนนรอบเกาะญวน
จ านวนไมน่อ้ยกว่า 400 ต้น

     1,000,000 จ านวนต้นไมย้ืน
ต้น

พื้นที่เกาะญวนและ
ประชาชนจะได้รับ
การพัฒนา มคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึน้

ส านกัการช่าง

2 พัฒนาสวนสาธารณะสู่
มาตรฐานสวนสาธารณะ
เพื่อการออกก าลังกาย

เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุให้
ประชาชนมสีถานที่ออก
ก าลังกายที่มมีาตรฐาน

พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ
อทุยานสวรรค์ใหไ้ด้มาตรฐานตาม
เกณฑ์สวนสาธารณะ เพื่อการ
ออกก าลังกาย

        500,000 เปน็ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ของสวนสาธารณะ

มสีวนสาธารณะเพื่อ
การออกก าลังกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ส านกัการช่าง
ส านกัการ
สาธารณสุขฯ
กองวิชาการฯ

3 กอ่สร้างลานเจ้าแมก่วนอมิ
บริเวณอาคารสัญลักษณ์
ต้นแมน่้ าเจ้าพระยา

เพื่อรองรับการพัฒนาต้น
แมน่้ าเจ้าพระยาใหเ้ปน็
แหล่งท่องเที่ยว
ระดับประเทศถึงระดับ
นานาชาติ

ลานองค์เจ้าแมก่วนอมิและสาวก
และส่วนประกอบ พร้อม
ปรับปรุงภมูทิัศนโ์ดยรอบ
เชือ่มต่อกบัพื้นที่อาคาร
สัญลักษณ์ต้นแมน่้ าเจ้าพระยา 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
เทศบาล

    25,000,000       25,000,000 จ านวนลานเจ้า
แมก่วนอมิและ
สาวก

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื้นที่มส่ิีงยึดเหนีย่ว
จิตใจและมทีี่พักผ่อน
หย่อนใจมากขึน้

ส านกัการช่าง

4 จัดซ้ืออปุกรณ์สนามเด็กเล่น
 กระท่อมไม้ พาเพลิน

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น
พัฒนาการทางร่างกาย 
กล้ามเนือ้ จิตใจ และ
สมองของเด็ก

ชุดอปุกรณ์สนามเด็กเล่น 
กระท่อมไมพ้าเพลิน

        4,900,000 จ านวนเพิ่มขึน้
ของอปุกรณ์
สนามเด็กเล่น

มอีปุกรณ์สนามเด็ก
เล่น กระท่อมไม ้พา
เพลิน

ส่วนการโยธา 
ส านกัการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยทุธฯที่ 4.2 - 1



ยทุธฯที่ 4.2 - 2
    4.2 แผนงานปรับปรุงภมูทิศัน์พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

5 ปรับปรุงเกาะกลางถนน
ทางร่วมระหว่าง ถนน
อรรถกวีและมาตุลี 
(หน้าส านักงานเทศบาลฯ)

เพื่อใหม้ภีมูทิัศนท์ี่
สวยงามและใหม้สีถานที่
จัดกจิกรรม

ปรับปรุงลานดนตรีจัดท าทางเท้า
ภายในสวนร้ัว ปรับปรุง
สวนหย่อมติดต้ังระบบสปริงเกอร์
และไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน 1 
แหง่ ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

        2,500,000 จ านวนลาน
ดนตรีทางเท้า
ภายในสวน
หย่อม

เกดิความสวยงาม
ตระการตาสร้าง
ความประทับใจแกผู้่
เยีย่มชม

ส านกัการช่าง

6 ปรับปรุงเกาะกลางอทุยาน
สวรรค์
(เสนอโดยชุมชนหนา้
อทุยานฯ)

เพื่อใหม้ภีมูทิัศนท์ี่สวยงาม ปรับปรุงภมูทิัศนภ์ายในเกาะ
กลาง แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

    25,000,000 จ านวนถนน
พร้อมที่จอดรถ
และอาคารเรือน
ร่มไม้

เกดิความสวยงาม
ตระการตา สร้าง
ความประทับใจ แกผู้่
มาเยีย่มชม

ส านกัการช่าง

7 จัดท าปา้ยสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อมประวัติ 
(เสนอโดยชุมชนตลาดลาว 
ชมรมเขากบ หอการค้า
จังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนนครสวรรค์)

เพื่อบอกถึงความเปน็มา
ของสถานที่ท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาล

ปา้ยชือ่สถานที่ท่องเที่ยวพร้อม
ประวัติ  จ านวน  12  ปา้ย

        600,000 จ านวนปา้ยชือ่
สถานที่
ท่องเที่ยวพร้อม
ประวัติ

ประชาชนรับทราบ
ข้อมลูประวัติความ
เปน็มาเกีย่วกบั
สถานที่ท่องเที่ยว

ส านกัการช่าง

8 ปรับปรุงทางจักรยาน
ภายในอทุยานสวรรค์

เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง
เดินทางที่สะดวก

ปรับปรุงทางจักรยานภายใน
อทุยานสวรรค์กว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 2,725 เมตร โดยปบูล็อกทาง
เท้าพร้อมขอบคันหนิ ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

     6,300,000 จ านวนเส้นทาง
จักรยาน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การคมนาคม

ส านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.2 - 2



ยทุธฯที่ 4.2 - 3
    4.2 แผนงานปรับปรุงภมูทิศัน์พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

9 กอ่สร้างอาคารเรือนร่มไม้ 1
 หลัง

เพื่อใหม้ภีมูทิัศนท์ี่สวยงาม อาคารเรือนร่มไม ้1 หลัง      1,000,000 จ านวนอาคาร
เรือนร่มไม้

เกดิความสวยงาม
ตระการตาสร้าง
ความประทับใจ แกผู้่
เยีย่มชม

ส านกัการช่าง

10 พัฒนาพื้นที่และรูปแบบ
การด ารงชีวิตของคนบา้น
เกาะญวนตามโครงการปดิ
ทองหลังพระ

เพื่อพัฒนาพื้นที่เกาะญวน
 และคุณภาพชีวิตของคน
บา้นเกาะญวน

 - กอ่สร้างปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล
- พัฒนาต้นแบบงานชีวอนามยั
ของชาวบา้นเกาะญวน
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
บา้นเกาะญวน ตามโครงการปดิ
ทองหลังพระ 71 ครัวเรือน
- กอ่สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 1 แหง่

      30,000,000 จ านวน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล่น

พื้นที่เกาะญวนและ
ประชาชนจะได้รับ
การพัฒนา มคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึน้

ส านกัการช่าง
ส านกัการ
สาธารณสุขฯ
กองวิชาการฯ

11 พัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณ
หนองผักตบ (เสนอโดย
ชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหม้ภีมูทิัศนท์ี่
สวยงามและปอ้งกนัการ
บกุรุกที่สาธารณะในเชิงรุก

กอ่สร้างศาลาลอยน้ า ศาลา
ทางเดินรอบสระน้ า และ
ปรับปรุงภมูทิัศน ์โดยรอบ ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

    10,000,000 จ านวนศาลา
ลอยฟ้าศาลา
ทางเดินรอบสระ
น้ า

ราษฏรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มทีี่ใช้ในการ
พักผ่อนเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยว

ส านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.2 - 3



ยทุธฯที่ 4.2 - 4
    4.2 แผนงานปรับปรุงภมูทิศัน์พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

12 พัฒนาพื้นที่เพื่อ
สวนสาธารณะและ
กจิกรรมสันทนาการ หนอง
หวัสวน และหนองปลายไร่ 
(พื้นที่เฉพาะเกาะยม)

เพื่อรองรับการพัฒนาต้น
แมน่้ าเจ้าพระยาใหเ้ปน็
แหล่งท่องเที่ยว
ระดับประเทศถึงระดับ
นานาชาติ

ปรับปรุงพื้นที่ กอ่สร้างสาธารณะ
อาคารกฬีากลางแจ้ง และอาคาร
กฬีาในร่มในพื้นที่ นสล.หนองหวั
สวนและหนองปลายไร่ ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      40,000,000     40,000,000 จ านวนอาคาร
กฬีากลางแจ้ง
และอาคาร
กฬีาในร่ม

ราษฏรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่มทีี่ใช้ในการ
พักผ่อนเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยว

ส านกัการช่าง

13 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ภายในอทุยานสวรรค์

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางส าหรับเดินและ
เปน็เส้นทางจักรยาน
ภายในสวนสาธารณะ

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา 5 ซม. พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
26,017 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

    15,000,000 จ านวนความยาว
ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก
คอนกรีต

ประชาชนมทีี่พักผ่อน
หย่อนใจ
และมคีวามปลอดภยั
ในการออกก าลังกาย
 ภายในอทุยานสวรรค์

ส านกัการช่าง

14 กอ่สร้างมงักรพ่นน้ าภายใน
อทุยานสวรรค์

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
สวนสาธารณะ

มงักรพ่นน้ า จ านวน 4 ตัว ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

     4,000,000 จ านวนมงักรพ่น
น้ า

เกดิความสวยงาม 
สร้างความประทับใจ
แกผู้่มาเยีย่มชม

ส านกัการช่าง

15 ปรับปรุงพื้นลานกฬีา
อทุยานสวรรค์ (สนาม
ตะกร้อลอดหว่ง)

เพื่ออ านวยความสะดวก
แกป่ระชาชนที่เข้ามาออก
ก าลังกายภายในอทุยาน
สวรรค์ ได้มสีถานที่ที่ได้
มาตรฐาน

พื้นลานกฬีา พื้นที่ 397 ตรม. 
โดยท าการปรับปรุงระดับปนู
ทราย และปยูางสังเคราะหโ์พลียู
ริเทนชนดิภายนอก ความหนา 4
 มม. ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล (ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนากายภาพเมอืง)

     1,200,000 จ านวนสนาม
ตะกร้อลอดหว่ง

ประชาชนมสีถานที่
ออกก าลังกายที่ได้
มาตรฐาน มคีวามพึง
พอใจการใช้สถานที่
และส่งเสริมใหห้นัมา
ออกก าลังกายมากขึน้

ส านกัการช่าง

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ยทุธฯที่ 4.2 - 4



ยทุธฯที่ 4.2 - 5
    4.2 แผนงานปรับปรุงภมูทิศัน์พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

16 ปรับปรุงพื้นลานกฬีา
อทุยานสวรรค์ (ลานเต้น
ลีลาศ)

เพื่ออ านวยความสะดวก
แกป่ระชาชนที่เข้ามาออก
ก าลังกายภายในอทุยาน
สวรรค์ ได้มสีถานที่ที่ได้
มาตรฐาน

พื้นลานกฬีา พื้นที่ 240 ตรม. 
โดยท าการปรับปรุงระดับปนู
ทรายและปยูางสังเคราะหโ์พลียู
ริเทนชนดิภายนอก ความหนา 4
 มม. ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล (ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนากายภาพเมอืง)

        800,000 จ านวนลานเต้น
ลีลาศ

ประชาชนมสีถานที่
ออกก าลังกายที่ได้
มาตรฐาน มคีวามพึง
พอใจการใช้สถานที่
และส่งเสริมใหห้นัมา
ออกก าลังกายมากขึน้

ส านกัการช่าง

17 ปรับปรุงหอ้งน้ าใต้
อฒัจันทร์ตรงข้ามเกาะ
กลางทางร่วมถนนอรรถกวี
และมาตุลี

เพื่ออ านวยความสะดวก
แกป่ระชาชนที่มาใช้พื้นที่
และท ากจิกรรมต่างๆ 
บริเวณส านกังานและลาน
เกาะกลางทางร่วม
ระหว่างถนนอรรถกวีและ
มาตุลี

ปรับปรุงกัน้หอ้งน้ าชาย หญิง 
การร้ือทอนและติดต้ังสุขภณัฑ์
ใหม ่พื้นที่ประมาณ 120 ตรม. 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        960,000 พื้นที่ที่ปรุบปรุง มหีอ้งน้ าที่สะอาด
ใหบ้ริการอย่าง
เพียงพอต่อประชาชน

ส านกัการช่าง

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

เพื่อปอ้งกนัทรัพย์สินของ
ทางราชการ

ร้ัว ค.ส.ล. ความยาว 296 เมตร 
พร้อมประตูเปดิ - ปดิ ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        860,000 จ านวนความยาว
ร้ัว ค.ส.ล.

ปอ้งกนัทรัพย์สินของ
ทางราชการและ
ปอ้งกนัและปอ้งกนั
การบกุรุกที่สาธารณะ

ส านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 4.2 - 5



ยทุธฯที่ 4.2 - 6
    4.2 แผนงานปรับปรุงภมูทิศัน์พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

19 การปรับปรุงผังเมืองรวม
เมอืงนครสวรรค์ คร้ังที่ 1 
ตามกระบวนการและ
ขัน้ตอนตามกฎหมาย

เพื่อปรับปรุงแกไ้ข
กฎกระทรวงใหใ้ช้บงัคับผัง
เมอืงรวมเมอืงนครสวรรค์
ใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์และ
ส่ิงแวดล้อมของเมอืงที่มี
การเปล่ียนแปลง

1. จัดประชุมรับฟังความคิดเหน็
ประชาชนและผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง
กบัการด าเนนิการแกไ้ข
กฎกระทรวงใหใ้ช้บงัคับผังเมอืง
รวม
2. จัดประชุมคณะอนกุรรมการผัง
เมอืงเพื่อพิจารณาด้านผังเมอืง
3. ปดิประกาศพร้อมข้อก าหนด 
90 วัน

        200,000 จ านวนเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม
คณะกรรมการ
คณะต่างๆ

การด าเนนิการ
เปน็ไปตาม
กระบวนการและ
ขัน้ตอนของกฎหมาย
ของการวางและ
จัดท าผังเมอืงรวม

ส านกัการช่าง

รวมงบประมาณ 48,620,000   43,800,000   102,400,000   40,000,000   

ยทุธฯที่ 4.2 - 6



ยทุธฯที่ 4.3 - 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 พัฒนาศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    4.3 แผนงานปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

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  รวม
ความยาว 385 เมตร  ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        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
 ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

        720,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้ อปุโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยทุธฯที่ 4.3 - 1



ยทุธฯที่ 4.3 - 2
    4.3 แผนงานปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

3 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 จ้านวนชุดเครน
รางเล่ือนที่
ปรับปรุง

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้ อปุโภคบริโภค 
อย่างทั่วถึง และ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

4 ปรับปรุงและติดตั งเคร่ือง
สูบน ้ามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
 160 กโิลวัตต์ (220 
แรงมา้) โรงสูบน ้าแรงสูงที่ 1

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1. งานรื อถอนปัม๊ ส่งคืนแก่
เทศบาล
2. จัดหาและติดตั งเคร่ืองสูบน ้า
ใหมป่ระกอบเข้ากบัมอเตอร์
ไฟฟ้าเดิม ขนาด 160 kw 
พร้อมสายเมนไฟฟ้า จ้านวน 1 
ชุด ตามข้อก้าหนดงานของ
เทศบาล

        870,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้ามอเตอร์
ไฟฟ้าที่ติดตั ง

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

ยทุธฯที่ 4.3 - 2



ยทุธฯที่ 4.3 - 3
    4.3 แผนงานปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

5 ปรับปรุงตู้เมนควบคุมระบบ
ไฟฟ้าและสายไฟฟ้า(โรง
สูบน ้าแรงต้่า 2)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1.งานรื อถอนตู้เมนเดิมและ
สายไฟฟ้า
2.จัดหาและติดตั งตู้เมนไฟฟ้า
ใหมภ่ายในอาคาร
3.จัดหาและติดตั งสายเมน
ไฟฟ้าและเคเบิ ลแลดเดอร์จาก
หมอ้แปลงถึงตู้เมนไฟฟ้า
4.จัดหาและติดตั งสายไฟฟ้า
และเคเบิ ลแลดเดอร์และท่อ
ร้อยสายไฟจากตู้เมน ถึง
ตู้ควบคุมมอเตอร์
5.งานซ่อมแซมปรับปรุงหมอ้
แปลงไฟฟ้าขนาด 400 Kw 1 
งาน ตามข้อก้าหนดงานของ
เทศบาล

        910,000 จ้านวนงาน
ปรับปรุงตู้เมน
ควบคุมระบบ
ไฟฟ้าและ
สายไฟฟ้า

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

ยทุธฯที่ 4.3 - 3



ยทุธฯที่ 4.3 - 4
    4.3 แผนงานปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

6 ปรับปรุงและติดตั งเคร่ือง
สูบน ้ามอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 
90 กโิลวัตต์ (125 แรงม้า) 
โรงสูบน ้าแรงต้่า ที่ 2

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1. งานรื อถอนปัม๊  เช็ควาล์ว
ประตูน ้าส่งคืนเทศบาล
2. จัดหาและติดตั งเคร่ืองสูบน ้า
ใหมป่ระกอบเข้ากบัมอเตอร์
ไฟฟ้าเดิม ขนาด 90 Kw 
จ้านวน 1 ชุด
3. ปรับปรุงท่อทางดูดและทาง
ส่งเดิมใหป้ระกอบกบัเคร่ืองสูบ
น ้าใหม ่1 งาน
4. จัดหาและติดตั งเคร่ืองสูบน ้า
ใหม ่ประกอบเข้ากบัมอเตอร์
ไฟฟ้าเดิม ขนาด 90 Kw  ตาม
ข้อก้าหนดงานของเทศบาล

        840,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้ามอเตอร์
ไฟฟ้าที่ปรับปรุง

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

7 ปรับปรุงเคร่ืองตรวจจับ
แกส๊คลอรีนพร้อมหวั
เซ็นเซอร์ 1 ชุด โรงกรองน ้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1. งานรื อถอนชุดตรวจจับ
คลอรีนเดิม และติดตั งชุดใหม ่1
 ชุด
2. งานรื อถอนหวัเซ็นเซอร์จับ
คลอรีนเดิมและติดตั งชุดใหม ่2
 ตัว
3. เดินสายไฟฟ้าและ
สายสัญญาณ 1 ชุด  ตาม
ข้อก้าหนดงานของเทศบาล

        270,000 จ้านวนเคร่ือง
ตรวจจับแกส็
คลอรีนที่
ปรับปรุง

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

ยทุธฯที่ 4.3 - 4



ยทุธฯที่ 4.3 - 5
    4.3 แผนงานปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

8 ปรับปรุงหอ้งน ้าที่โรงกรอง
น ้า

เพื่อใหม้สีภาพพร้อมใช้งาน งานปรับปรุงหอ้งน ้าที่โรงกรอง
น ้า จ้านวน 1 หอ้ง  ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดเทศบาล

          70,000 จ้านวนหอ้งน ้า
ที่ปรับปรุง

มคีวามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ส้านกัการประปา

9 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงสูบน ้า
 โรงกรองน ้า โรงเกบ็พัสดุ 
ภายในโรงผลิตน ้าโกสีย์

เพื่อใหม้สีภาพพร้อมใช้งาน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ต่างๆ ในโรงผลิตน ้าโกสีย์ ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        800,000 พื นที่อาคารที่
ปรับปรุง

มคีวามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ส้านกัการประปา

10 ติดตั งเคร่ืองวัดคุณภาพ
น ้าประปา โรงผลิตน ้าเกาะ
ยม

เพื่อใหน้ ้าประปาที่ผลิตได้
มาตรฐาน

1.เพื่อใช้ตรวจวัดคุณภาพน ้า
2.วัดความเปน็กรด-ด่าง
3.วัดความขุน่ของน ้า
4.วัดปริมาณคลอรีนตกค้าง  
รวม 1 ชุด

      1,000,000 คุณภาพ
น ้าประปาที่มี
มาตรฐาน

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

11 ปรับปรุงเคร่ืองวัดคุณภาพ
น ้าประปาโรงสูบน ้าแรงสูงที่
 4

เพื่อใหน้ ้าประปาที่ผลิตได้
มาตรฐาน

เพื่อปรับปรุงเคร่ืองวัดคุณภาพ
น ้าประกอบด้วย
1.เคร่ืองตรวจวัดค่าความขุน่
2.เคร่ืองตรวจวัดค่าคลอรีน
ตกค้าง
3.เคร่ืองตรวจวัดค่าความเปน็
กรด-ด่าง
4.เคร่ืองตรวจวัดค่าน ้าไฟฟ้า
รวมสวิสซ์

        600,000 คุณภาพ
น ้าประปาที่มี
มาตรฐาน

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

ยทุธฯที่ 4.3 - 5



ยทุธฯที่ 4.3 - 6
    4.3 แผนงานปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

12 วางท่อเมนประปาถนน
พหลโยธินไปถนนเล่ียง
เมอืงถึงทางเข้าโครงการ
หมูบ่า้นม่ันคง

เพื่อขยายการผลิตน ้าประปา
ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 200 มม.
 PVC ขนาด Ø 150 มม.  ชั น
คุณภาพ 13.5 ชนดิต่อด้วย
แหวนยางติดตั งหวัดับเพลิง 
จ้านวน 2 จุด  ความยาว 900 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,436,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

13 วางเมนท่อประปาเชือ่มต่อ
ระบบผลิตน ้าเกาะยมและ
โกสีย์ตามแนวสะพานปอ้ม
หนึง่

เพื่อขยายการผลิตน ้าประปา
ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางท่อเหล็กฉาบสังกะสี ขนาด
 Ø 250 มม. ความยาว 540 
เมตร พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้า
แรงสูงในโรงผลิตน ้าเกาะยม ส่ง
น ้าได้ 250 ลบ.ม. ต่อชัว่โมง 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      5,970,000 จ้านวนความ
ยาวท่อประปา

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

14 วางท่อเมนประปาถนน
มหาเทพจากแยกถนน
พหลโยธินถึงแยกถนน
ไกรลาส

เพื่อขยายการผลิตน ้าประปา
ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 250 มม.
 ชนดิต่อด้วยแหวนยาง ความ
ยาวรวมสองฝ่ังถนน 3,710 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      6,820,000 จ้านวนความ
ยาวท่อประปา

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

ยทุธฯที่ 4.3 - 6



ยทุธฯที่ 4.3 - 7
    4.3 แผนงานปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

15 วางท่อเมนประปาถนนข้าง
โรงเรียนสาธิตราชภฏัจาก
แยกถนนไกรลาสถึงแยก
ถนนก้าลังพล

เพื่อขยายการผลิตน ้าประปา
ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 150 มม.
 ชนดิต่อด้วยแหวนยาง ความ
ยาวรวม 980 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,044,000 จ้านวนความ
ยาวท่อประปา

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

16 ปรับปรุงระบบเครนพร้อม
ตู้ควบคุมโรงสูบน ้าแรงต้่า
โรงที่ 2

เพื่อใหน้ ้าประปาที่ผลิตได้
มาตรฐาน

 - งานรื อถอน 1 งาน 
 - จัดหาและติดตั งรอกไฟฟ้าชุด
ใหม ่ขนาด 2 ตัน จ้านวน 1 ชุด
 - ติดตั งตู้ควบคุมรอกไฟฟ้า
และสายเมนไฟฟ้า จ้านวน 1 ชุด

        150,000 จ้านวนรอก
ไฟฟ้าพร้อม
ตู้ควบคุมที่
ปรับปรุง

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

17 ปรับปรุงและติดตั ง
แพสูบน ้ามอเตอร์ไฟฟ้า 
โรงสูบน ้าแรงต้่าที่ 3

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

แพสูบน ้าติดตั งเคร่ืองสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้าส่งน ้าได้ 1,000 ลบ.ม. ต่อ
ชัว่โมง จ้านวน 1 แพ พร้อม
เชือ่มต่อท่อทางดูดทางส่ง ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      6,500,000 จ้านวนแพสูบ
น ้าติดตั งเคร่ือง
สูบน ้ามอเตอร์
ไฟฟ้า

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

18 ปรับปรุงและติดตั ง
แพสูบน ้ามอเตอร์ไฟฟ้า 
โรงสูบน ้าแรงต้่าที่ 1

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

แพสูบน ้า ติดตั งเคร่ืองสูบน ้า
มอเตอร์ไฟฟ้าส่งน ้าได้ 500 
ลบ.ม. ต่อชัว่โมง จ้านวน 1 แพ
 พร้อมเชือ่มต่อท่อทางดูดทาง
ส่ง ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      5,000,000 จ้านวนแพสูบ
น ้าติดตั งเคร่ือง
สูบน ้ามอเตอร์
ไฟฟ้า

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

ยทุธฯที่ 4.3 - 7



ยทุธฯที่ 4.3 - 8
    4.3 แผนงานปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

19 ปรัปปรุงหลังคาโรงสูบน ้า
แรงต้่าที่ 2

เพื่อใหโ้รงสูบน ้าดิบมสีภาพ
พร้อมใช้งาน

รื อหลังคาเดิม มงุหลังคาเหล็ก
เคลือบสีใหม ่พื นที่ไมน่อ้ยกว่า  
170 ตารางเมตร

        140,000 พื นที่หลังคาที่
ปรับปรุง

มคีวามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย ปอ้งกนั
ความเสียหายของ
อปุกรณ์ประจ้าโรงสูบ

ส้านกัการประปา

20 กอ่สร้างหอ้งสุขาภายในโรง
ผลิตน ้าโกสีย์

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่
ผู้ปฏบิติังานในโรงผลิตน ้า

อาคาร ค.ส.ล. ชั นเดียว มหีอ้ง
ส้วม 2 หอ้ง ขนาดกว้าง 3 เมตร
 ยาว 5 เมตร พื นที่ใช้สอยไม่
นอ้ยกว่า 15 ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        350,000 จ้านวนอาคารที่
กอ่สร้าง

มสีถานที่ที่ใช้ในการ
อ้านวยความสะดวก
ของผู้ปฏบิติังาน

ส้านกัการประปา

21 ปรับปรุงโรงสูบน ้าแรงต้่า 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปาและให้
สอดคล้องเชือ่มต่อกบัระบบ
ปอ้งกนัน ้าท่วมชุมชนเขา
โกรกพมา่

กอ่สร้างช่องรับน ้าปรับปรุงโรง
สูบน ้าดิบ  ,ระดับใต้ถนน,ต่อ
ความยาวท่อทางดูด , ปรับปรุง
แท่นเคร่ือง ,ท่อทางส่ง, เครน
และระบบไฟฟ้าตามแบบ 
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

    15,000,000 จ้านวนอาคาร
สูบน ้าดิบที่
ปรับปรุง

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ, โรงสูบน ้า
ดิบมรูีปแบบที่
สอดคล้องกบัระบบ
ปอ้งกนัน ้าท่วม

ส้านกัการประปา

ยทุธฯที่ 4.3 - 8



ยทุธฯที่ 4.3 - 9
    4.3 แผนงานปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

22 ปรับปรุงระบบประปา
เทศบาลนครนครสวรรค์

ปรับปรุงระบบประปาใหม้ี
บริการน ้าประปาทั่วถึง
คุณภาพได้มาตรฐาน

ปรับปรุง กอ่สร้างโรงสูบน ้าดิบ
,ขยายก้าลังผลิต, เชือ่มต่อ
ระบบผลิตน ้า  จ่ายน ้าโรงผลิต
น ้าเกาะยม และโกสีย์ , 
ปรับปรุงระบบจ่ายน ้าและถัง
เกบ็น ้า ส้ารองตามผลการศึกษา
 การจัดท้าผังแมบ่ทและศึกษา
ความเหมาะสม โครงการ
ปรับปรุงระบบประปาเทศบาล
นครนครสวรรค์

  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

23 ติดตั งรอกไฟฟ้าและ
อปุกรณ์ควบคุมโรงสูบน ้า
แรงต้่าที่ 2 และ 3

เพื่อความสะดวกในการซ่อม
บ้ารุงอปุกรณ์ในการผลิต
น ้าประปา

ปรับปรุงโครงสร้างส้าหรับรอก 
และติดตั งรอกไฟฟ้า 
สองทิศทาง จ้านวน 2 ชุด  
พร้อมเดินสายไฟติดตั งตู้ควบคุม
 ตามแบบแปลนรายละเอยีด
เทศบาล

        450,000 จ้านวนรอก
ไฟฟ้าและ
อปุกรณ์ประกอบ

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใข้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง

ส้านกัการประปา

24 ปรับปรุงท่อส่งน ้าดิบบริเวณ
โรงสูบน ้าแรงต้่าที่ 2

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

วางท่อน ้าดิบขนาด  Ø 400 มม.
 จากบริเวณชายน ้าพร้อม
ประสานท่อน ้าดิบขนาด Ø 800
 มม.  จ้านวน 1 งาน ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดเทศบาล

        950,000 ความยาวท่อส่ง
น ้าดิบที่ปรับปรุง

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใข้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง

ส้านกัการประปา

ยทุธฯที่ 4.3 - 9



ยทุธฯที่ 4.3 - 10
    4.3 แผนงานปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

25 ปรับปรุงเคร่ืองสูบน ้าแรงสูง
โดยเปล่ียนมอเตอร์ไฟฟ้า
โรงสูบน ้าแรงสูงที่ 4

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
และใหบ้ริการน ้าประปา

รื อถอนมอเตอร์เดิม จัดหาและ
ตั งมอเตอร์ใหม ่ขนาด 110 
กโิลวัตต์ ตามข้อก้าหนดงานของ
เทศบาล

        290,000 จ้านวนมอเตอร์
ไฟฟ้าที่เปน็ต้น
ก้าลังของเคร่ือง
สูบน ้า

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใข้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง

ส้านกัการประปา

26 ปรับปรุงเคร่ืองสูบน ้าดิบ 
ขนาด 1,500 ลบ.ม. ต่อ
ชัว่โมงโรงสูบน ้าแรงต้่าที่ 3

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
และใหบ้ริการน ้าประปา

ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบเทอร์
ไบท์ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าสูบน ้าได้ไมน่อ้ยกว่า 
1,500  ลบ.ม. ต่อชัว่โมง 
จ้านวน 1 ชุด ตามข้อก้าหนด
งานของเทศบาล

      7,918,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าด้วย
ไฟฟ้าพร้อม
อปุกรณ์ควบคุม

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใข้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง

ส้านกัการประปา

27 ปรับปรุงเคร่ืองสูบน ้าดิบ 
ขนาด 1,500 ลบ.ม.ต่อ
ชัว่โมง โรงสูบน ้าแรงต้่าที่ 3
 เคร่ืองที่ 3

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
และใหบ้ริการน ้าประปา

จัดหาอะไหล่พร้อมซ่อมแซม 
เคร่ืองสูบน ้าเทอร์ไบท์ ขนาด 
1,500 ลบ.ม.ต่อชัว่โมง จ้านวน 
1 งาน ตามข้อก้าหนดงานของ
เทศบาล

        884,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าที่ได้รับ
การซ่อมแซม

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง

ส้านกัการประปา

28 ปรับปรุงเคร่ืองสูบน ้าดิบ 
ขนาด 1,000 ลบ.ม. ต่อ
ชัว่โมง โรงสูบน ้าแรงต้่าที่ 3
 เคร่ืองที่ 2

เพื่มประสิทธิภาพในการผลิต
และใหบ้ริการน ้าประปา

จัดหาอะไหล่พร้อมซ่อมแซม
เคร่ืองสูบน ้าแบบเทอร์ไบน ์
ขนาด 1,000 ลบ.ม. ต่อชัว่โมง 
จ้านวน 1 งาน ตามข้อก้าหนด
งานเทศบาล

        384,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าที่ได้รับ
การซ่อมแซม

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง

ส้านกัการประปา

ยทุธฯที่ 4.3 - 10



ยทุธฯที่ 4.3 - 11
    4.3 แผนงานปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

29 ปรับปรุงเคร่ืองสูบน ้าดิบ
ขนาด 1,000 ลบ.ม.ต่อ
ชัว่โมง โรงสูบน ้าแรงต้่าที่ 3

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
และใหบ้ริการน ้าประปา

ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบเทอร์
ไบน ์ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าสูบน ้าได้ไมน่อ้ยกว่า 
1,000 ลบ.ม. ต่อชัว่โมง จ้านวน
 1 ชุด ตามข้อก้าหนดงานของ
เทศบาล

      5,225,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าด้วย
ไฟฟ้าพร้อม
อปุกรณ์ควบคุม

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง

ส้านกัการประปา

30 ปรับปรุงเคร่ืองสูบน ้าดิบ  
ขนาด 700 ลบ.ม.ต่อชัว่โมง
โรงสูบน ้าแรงต้่าที่ 3

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
และใหบ้ริการน ้าประปา

ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบเทอร์
ไบน ์ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าสูบน ้าได้ไมน่อ้ยกว่า  700
  ลบ.ม. ต่อชัว่โมง จ้านวน 1 ชุด
 ตามข้อก้าหนดงานของเทศบาล

      3,959,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าด้วย
ไฟฟ้าพร้อม
อปุกรณ์ควบคุม

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง

ส้านกัการประปา

31 ปรับปรุงท่อทางดูด โรงสูบ
น ้าแรงต้่า 1

เพื่อใหโ้รงสูบน ้าดิบมสีภาพ
พร้อมใช้งานและเตรียมการ
ขยายก้าลังสูบน ้าดิบใน
อนาคต

วางท่อเหล็กทางดูดเคร่ืองสูบ
น ้าที่ 1, 2, 3 และ 4 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 150-300 มม.
 และท่อส่งน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.04 เมตร 
ลอดถนนหลังคันปอ้งกนัน ้าท่วม
 และหนิทิ งหนา้เขือ่นบริเวณ
โรงสูบน ้าแรงต้่า 1 ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,800,000 จ้านวนความ
ยาวท่อทางดูด
และท่อทางส่ง

โรงสูบน ้าแรงต้่า 1 
ยังคงสามารถสูบน ้า
ดิบปอ้นการผลิต
น ้าประปาได้หลังจาก
มกีารกอ่สร้างคัน
ปอ้งกนัน ้าท่วมพาด
ผ่าน

ส้านกัการประปา

ยทุธฯที่ 4.3 - 11



ยทุธฯที่ 4.3 - 12
    4.3 แผนงานปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

32 ปรับปรุงท่อระบายตะกอน
จากโรงผลิตน ้าโกสีย์ลอด
ถนนหลังคันปอ้งกนัน ้าท่วม
ลงแมน่ ้าปงิ

เพื่อใหร้ะบบระบายตะกอน
มสีภาพพร้อมใช้งาน

วางท่อระบายน ้า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
พร้อมบอ่บล็อกน ้า อาคารทิ ง
น ้าต่อจากท่อระบายเดิม ลอด
ถนนหลังคันปอ้งกนัน ้าท่วม 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        300,000 จ้านวนความ
ยาวท่อระบาย
ตะกอน

ระบบระบายตะกอน
จากโรงผลิตน ้ายังคง
แยกออกจากระบบ
รวบรวมน ้าเสีย 
ระบายลงสู่แมน่ ้าได้
หลังจากมกีาร
กอ่สร้างคันปอ้งกนั
น ้าท่วมพาดผ่าน

ส้านกัการประปา

33 ปรับปรุงโรงสูบน ้าแรงต้่า 1 เพื่อใหโ้รงสูบน ้าดิบมสีภาพ
พร้อมใช้งาน

ยกระดับพื นต่อความสูงผนงั 
เปล่ียนหลังคา ติดตั งชุดเครน
รางเล่ือน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
และพื นที่โดยรอบอาคารโรงสูบ
น ้าแรงต้่า 1 ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,500,000 พื นที่ปรับปรุง โรงสูบน ้าแรงต้่า 1 
ยังคงสามารถสูบน ้า
ดิบปอ้นการผลิต
น ้าประปาได้หลังจาก
มกีารกอ่สร้างคัน
ปอ้งกนัน ้าท่วมพาด
ผ่าน

ส้านกัการประปา

34 งานจัดหาเคร่ืองสูบน ้า
ไฟฟ้าขนาด 800 ลบ.ม/ชม.
 โรงสูบน ้าแรงต้่าที่ 3

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1. จัดหาและติดตั งเคร่ืองสูบน ้า
ดิบส่งน ้าได้ 800 ลบ.ม./ชม. 
จ้านวน 1 ชุด
2. จัดหาและติดตั งท่อทางดูด,
ทางส่งของเคร่ืองสูบน ้าดิบชุด
ใหม ่จ้านวน 1ชุด
3. สายเมนไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม
ไฟฟ้า จ้านวน 1 ชุด

        990,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าที่จัดหา

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

ยทุธฯที่ 4.3 - 12



ยทุธฯที่ 4.3 - 13
    4.3 แผนงานปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

35 งานปรับปรุงระบบท่อจ่าย
น ้า โรงสูบน ้าแรงต้่าที่ 2

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1.จัดหาและติดตั งประตูน ้าชุด
ใหม ่จ้านวน 1 งาน
2. จัดหาและติดตั งทางส่งของ
ท่อรวมส่งน ้าภายในโรงสูบน ้า 
จ้านวน 1 งาน

      1,800,000 จ้านวน
ประตูน ้าที่ติดตั ง

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

36 งานปรับปรุงระบบการส่ง
สัญญาณแสดงผลเคร่ืองมือ
วัดคุณภาพน ้า

เพื่อควบคุมระบบการจ่ายน ้า
ใหม้ปีระสิทธิภาพ

ติดตั งระบบการแสดงผล
เคร่ืองมอืวัดคุณภาพน ้า 
  - โปรแกรมแสดงผลเคร่ืองมอื
วัดคุณภาพน ้า
  - คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม
 (ใช้ในการแสดงค่าเคร่ืองมอืวัด
คุณภาพน ้า)
  - อปุกรณ์ติดตั งการรับ-ส่ง
สัญญาณ มายังหอ้งแสดงผล
เคร่ืองมอืวัดคุณภาพน ้า

        524,300 คุณภาพ
น ้าประปาที่มี
มาตรฐาน

ประชาชนมนี ้าสะอาด
ใช้อปุโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส้านกัการประปา

รวมงบประมาณ 227,864,300  150,000,000  -               -               

ยทุธฯที่ 4.3 - 13



ยทุธฯที่ 4.4 - 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่6  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    4.4 แผนงานปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบปอ้งกันน ้าทว่ม / และแก้ไขปญัหาน ้าทว่ม

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

1 กอ่สร้างรางระบายน ้าถนน
ข้างส้านกังานการไฟฟ้า
ส่วนภมิูภาค ภายในชุมชน
เขาโกรกพม่า

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั
ในการจราจร การขนส่ง
และมรีะบบระบายน ้าที่ดี

รางระบายน ้า ค.ส.ล. กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 320 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      1,200,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบาย
น ้าและรางระบาย
น ้า

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่มกีารคมนาคมที่
ดี ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ไมม่ี
ปญัหาน ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

2 ซ่อมแซมเขือ่นปอังกนัตล่ิง
ตามแนวคันปอ้งกนัน ้าท่วม
จากใต้สะพานเดชาติวงศ์
ถึงหนา้โรงเรียนอนบุาล
นครสวรรค์

เพื่อซ่อมแซมระบบ
ปอ้งกนัน ้าท่วม

ซ่อมแซมเขือ่นปอ้งกนัตล่ิงที่
ช้ารุดตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

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

สามารถใช้ระบบ
ปอ้งกนัน ้าท่วมได้
ตามวัตถุประสงค์ของ
การกอ่สร้าง

ส้านกัการช่าง

3 ซ่อมแซมสถานสูีบน ้าเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

2 สถานี 2,550,000      จ้านวนสถานสูีบน ้า ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่ได้
รับการคมนาคมที่
สะดวกไมม่ี
ปญัหาน ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ตวัชี วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยทุธฯที่ 4.4 - 1



ยทุธฯที่ 4.4 - 2
    4.4 แผนงานปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบปอ้งกันน ้าทว่ม / และแก้ไขปญัหาน ้าทว่ม

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

ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ตวัชี วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

4 กอ่สร้างรางระบายน ้า 
ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปดิ 
ค.ส.ล. ซอยมาตุลี 14 
(เสนอโดยค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

รางระบายน ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู  
พร้อมฝาปดิ ค.ส.ล.ซอยมาตุลี 
14  ขนาดลึก 0.40 เมตร กว้าง
 0.50 เมตร ความยาว รวมทั ง
สองข้าง 494 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,130,000 จ้านวนความยาว
รางระบายน ้า 
ค.ส.ล. พร้อมฝาปดิ
 ค.ส.ล.

ราษฏรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่ได้รับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว

ส้านกัการช่าง

5 ปรับปรุงระบบระบายน ้า
ถนนโกสีย์จากเชิงสะพาน
พิษณุโลก - ปอ้มหนึง่ 
(เสนอโดยชุมชนโกมนิทร์)

เพื่อใหม้รีะบบระบายน ้า
ที่ดี

ท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  1.20 เมตร  
ยาว  2,275  เมตร และท่อ
ระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  1.50  เมตร 
 ยาว 1,490  เมตร อาคารดัก
น ้าเสียและสถานสูีบน ้าเสีย 
จ้านวน 3 แหง่ ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      50,000,000     50,000,000 จ้านวนความยาว
ท่อระบายน ้าเสีย

ราษฏรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่ได้รับการ
คมนาคมที่สะดวก  
ไมม่ปีญัหาน ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ยทุธฯที่ 4.4 - 2



ยทุธฯที่ 4.4 - 3
    4.4 แผนงานปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบปอ้งกันน ้าทว่ม / และแก้ไขปญัหาน ้าทว่ม

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

ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ตวัชี วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

6 ปรับปรุงระบบระบายน ้า
ถนนจักรวาล เร่ิมตั งแต่
แยกพหลโยธิน ถึงแยกนว
มนิทร์และทางหลวง 
หมายเลข  117 จาก
แยกนวมนิทร์ถึงใต้สะพาน
พิษณุโลก
(เสนอโดยชุมชนหนา้ผา)

เพื่อรวบรวมน ้าเสียและ
ระบบระบายน ้า  
ปอ้งกนัน ้าท่วมขังพื นที่ 
ตามแนวถนน

ท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร  
ยาว  1,836  เมตร, ขนาด 1.20
 เมตร  ยาว 925 เมตร ขนาด 
1.50 เมตร ยาว 826  เมตร 
พร้อมปรับปรุงซ่อมแซม ถนน
กอ่สร้างอาคารดักน ้าเสียและ
บอ่สูบน ้าเสีย ตามแบบแปลน
รายละเอยีดเทศบาล

    80,000,000       80,000,000 จ้านวนความยาว
ท่อระบายน ้าเสีย
พร้อมถนน

ราษฏรที่อยูอ่าศัย ใน
พื นที่ได้รับการ
คมนาคมที่สะดวก ไม่
มปีญัหาน ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

7 กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
ริมแมน่ ้าเจ้าพระยา ตั งแต่
ศาลเจ้าถึงท่าข้าวก้านนัทรง

เพื่อปอ้งกนัตล่ิงริม
แมน่ ้าพัง

เขือ่นปอ้งกนัตล่ิงและถนน
ล้าลองหลังเขือ่นยาว 958 เมตร
 ตามแบบแปลนรายละเอยีด
เทศบาล

    95,800,000 จ้านวนความยาว
เขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
และถนนล้าลอง
หลังเขือ่น

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
มเีส้นทางคมนาคมใช้
สัญจร
ปอ้งกนัปญัหาน ้าเออ่
ล้นตล่ิง

ส้านกัการช่าง

8 กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
บริเวณเกาะยม จาก
สะพานนมิมานรดี ถึง
บริเวณวัดคลองคาง

เพื่อปอ้งกนัตล่ิงริม
แมน่ ้าพัง

เขือ่นปอ้งกนัตล่ิงและปรับปรุง
ถนนหลังเขือ่นยาว 457 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
เทศบาล

    45,700,000 จ้านวนความยาว
เขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
และถนนหลังเขือ่น

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภยัมี
เส้นทางคมนาคมใช้
สัญจรปอ้งกนัปญัหา
น ้าเออ่ล้นตล่ิง

ส้านกัการช่าง

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

ยทุธฯที่ 4.4 - 3



ยทุธฯที่ 4.4 - 4
    4.4 แผนงานปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบปอ้งกันน ้าทว่ม / และแก้ไขปญัหาน ้าทว่ม

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

ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ตวัชี วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

9 ติดตั งเคร่ืองผลักดักน ้า
แมน่ ้าเจ้าพระยา บริเวณใต้
สะพานเดชาติวงศ์

เพื่อช่วยใหน้ ้าในแมน่ ้า
เจ้าพระยาไหลผ่าน
สะพานเดชาติวงศ์ได้เร่ง
น ้าในช่วงน ้าหลาก

เคร่ืองผลักดันน ้าไฮดรอลิค
พร้อมเคร่ืองต้นก้าลังไฮดรอลิค
และโปะ๊เหล็กพร้อมระบบบงัคับ
เลี ยวเดินหนา้ถอยหลัง ปรับ
บงัคับความเร็วการผลักดันน ้า
ความสามารถในการดันน ้าไม่
นอ้ยกว่า 90,000  ลิตร/นาที  
จ้านวน  30  เคร่ือง

  150,000,000 จ้านวนเคร่ือง
ผลักดันน ้าไฮดรอ
ลิคพร้อมเคร่ืองดัน
ก้าลังไฮดรอลิค

ลดระดับน ้าในแมน่ ้า
ปงิ นา่นและ
เจ้าพระยาช่วงที่ไหล
ผ่านตัวเมอืง
นครสวรรค์ไมก่อ่
ปญัหาน ้าเออ่ล้นเข้า
ตัวเมอืงในช่วงอทุกภยั

ส้านกัการช่าง

10 ปรับปรุงเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
แบบอฒัจรรย์ เพื่อจัด
ระเบยีบผู้ประกอบการค้า

เพื่อใช้เปน็พื นที่จัด
ระเบยีบผู้ประกอบการ
ค้าริมเขือ่นแมน่ ้า
เจ้าพระยา ช่วงหนา้
ศาลากลางจังหวัด
นครสวรรค์ ตั งแต่หนา้
ส้านกังานอยัการถึงหนา้
ส้านกังานตรวจเงิน
แผ่นดิน

ขยายพื นที่ทางเดินและอฒั
จรรย์หนา้เขือ่นเปน็พื น ค.ส.ล. 
หนา 0.10 เมตร กว้าง  3.60  
เมตร  ยาว  300 เมตร คิดเปน็
พื นที่ไมน่อ้ยกว่า  1,080  
ตารางเมตร พร้อมติดตั งหอ้ง
สุขาเคล่ือนที่ จ้านวน 6 หอ้ง 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        3,900,000 จ้านวนพื นที่
กอ่สร้าง

มคีวามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย ในการ
ประกอบการค้า อกี
ทั งประชาชนได้ใช้
เปน็สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

ส้านกัการช่าง

11 กอ่สร้างท่อระบายน ้าถนน
รอบเกาะญวณ

เพื่อใหม้รีะบบระบายน ้า
ที่ดี

กอ่สร้างท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ความยาว 2,495 เมตร

      11,850,000 จ้านวนความยาว
ท่อระบายน ้า

ไมม่ปีญัหาน ้าท่วมขัง ส้านกัการช่าง

เงินอุดหนุน

ยทุธฯที่ 4.4 - 4



ยทุธฯที่ 4.4 - 5
    4.4 แผนงานปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบปอ้งกันน ้าทว่ม / และแก้ไขปญัหาน ้าทว่ม

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

ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ตวัชี วัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

12 กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
พังริมแมน่ ้าเจ้าพระยา
บริเวณเกาะญวณ

เพื่อปอ้งกนัตล่ิงริม
แมน่ ้าพัง

เขือ่นปอ้งกนัตล่ิง ยาว 1,324 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    85,000,000       85,000,000 จ้านวนความยาว
เขือ่นปอ้งกนัตล่ิง

ปอ้งกนัตล่ิงพังและท้า
ใหเ้กดิความสวย
งามตระการตาสร้าง
ความประทับใจแกผู้่
มาเยีย่มชม

ส้านกัการช่าง

13 กอ่สร้างสถานสูีบน ้าเสีย
ชุมชนรณชัยบริเวณข้างโรง
ปรับปรุงคุณภาพน ้า

เพื่อสูบน ้าน ้าเสียและ
ระบายน ้าฝนบริเวณ
ชุมชนรณชัย

บอ่สูบ ค.ส.ล. พร้อมเคร่ืองสูบ
น ้าแบบจุม่ จ้านวน 1 บอ่ ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      1,900,000 จ้านวนบอ่สูบน ้า
เสีย

น ้าเสียบริเวณชุมชน
ได้รับการบ้าบดัและ
ไมท่้าใหเ้กดิน ้าท่วมขัง
ในพื นที่ชุมชน

ส้านกัการช่าง

14 กอ่สร้างระบบสูบน ้าชุมชน
วัดพรหมจริยาวาสตรงข้าม
ส้านกังานธนารักษพ์ื นที่
นครสวรรค์

เพื่อระบายน ้าภายใน
ชุมชนวัดพรหมจริยาวาส

บอ่ ค.ส.ล. พร้อมติดตั งเคร่ือง
สูบน ้าแบบจุม่ขนาด 2.2 
กโิลวัตต์ จ้านวน 2 ชุด พร้อม
ระบบควบคุมและท่อส่งน ้า PVC
 เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ ว ยาว
ประมาณ 50 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        600,000 จ้านวนบอ่สูบและ
ความยาวท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรที่อาศัยอยูใ่น
พื นที่ไมม่ปีญัหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

รวมงบประมาณ 174,380,000  232,750,000    193,500,000  150,000,000  

เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน

ยทุธฯที่ 4.4 - 5



ยทุธฯที่ 5.1 - 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
    5.1 แผนงานสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  สทิธิ เสรีภาพ ของประชาชน และการมสีว่นร่วมของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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
แผนพัฒนาสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยทุธฯที่ 5.1 - 1



ยทุธฯที่ 5.1 - 2
    5.1 แผนงานสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  สทิธิ เสรีภาพ ของประชาชน และการมสีว่นร่วมของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

รวมงบประมาณ 4,100,000     4,100,000     4,100,000     4,100,000     

ยทุธฯที่ 5.1 - 2



ยทุธฯที่ 5.2 - 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่5  เสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
    5.2 แผนงานพัฒนาระบบการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ

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

1 ใหค้วามรู้ด้านกฎหมายการ
จ าหนา่ยสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ

ผู้ประกอบการค้ารู้และ
เข้าใจถึงกฎหมาย ระเบยีบที่
ต้องปฏบิติั

อบรมใหค้วามรู้ จัดระเบยีบ         100,000         100,000         100,000         100,000 ผู้ประกอบการ
มคีวามเข้าใจ
ถึงข้อ
กฏหมาย
ระเบยีบ

บา้นเมอืงมคีวามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานเทศกจิ

2 สัปดาหป์อ้งกนัอคัคีภยั เพื่อจัดกจิกรรมณรงค์
ปอ้งกนัอคัคีภยั

71  ชุมชน          90,000          90,000          90,000          90,000 จ านวนชุมชน
ที่จัดกจิกรรม

การเกดิอคัคีภยัลดลง ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

3 รณรงค์ปอ้งกนัสาธารณภยั เพื่อจัดกจิกรรมรณรงค์
ปอ้งกนัเหตุสาธารณภยั 
อบุติัภยั

71  ชุมชน          50,000          50,000          50,000          50,000 จ านวนชุมชน
ที่จัดกจิกรรม

การเกดิสาธารณภยั
ลดลง

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

4 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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยทุธฯที่ 5.2 - 1



ยทุธฯที่ 5.2 - 2
    5.2 แผนงานพัฒนาระบบการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

5 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

6 ชุมชนเรียนรู้เกีย่วกบัการ
ปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั

เพื่อเปน็แหล่งการเรียนรู้ของ
ประชาชน เกีย่วกบัการ
ปอ้งกนัและระงับสาธารณภยั

71 ชุมชน 96,000         จ านวนชุมชน ประชาชนสามารถ
ปอ้งกนัและระงับสา
ธารณภยัได้อย่าง
ถูกต้อง ถูกวิธีการ

งานปอ้งกนั ฯ

7 ประกวดการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัดีเด่น

เพื่อร่วมโครงการประกวด
การปอ้งกนัฯ ดีเด่น ที่กรม
ปอ้งกนัฯ จัดขึน้

ปลีะ 1  คร้ัง          30,000 จ านวนคร้ังที่
จัดประกวด

งานปอ้งกนัฯ อาจ
ได้รับรางวัลจากการ
ประกวด

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

8 ฝึกซ้อมแผนระงับอคัคีภยั 
ในพื้นที่เส่ียงภยั

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การระงับอคัคีภยั

30  ชุมชน          50,000 จ านวนชุมชน พนกังานมคีวาม
พร้อมในการระงับ
อคัคีภยั

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

9 ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ

เพื่อลดอบุติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญภายใน
เขตเทศบาล

2  คร้ัง          50,000 จ านวนคร้ังที่จัด สามารถลดอบุติัเหตุ
ทางถนน ภายในเขต
เทศบาล

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

10 ชุมชนปลอดภยัร่วมใจ ลด 
อบุติัเหตุทางถนน

เพื่อใหชุ้มชนภายในเขต
เทศบาล เปน็ชุมชน
ปลอดภยัจากอบุติัเหตุทาง
ถนนภายในเขตเทศบาล

1  คร้ัง          50,000 จ านวนคร้ังที่จัด สามารถลดอบุติัเหตุ
ทางถนน ภายใน
ชุมชนของเทศบาล
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

ยทุธฯที่ 5.2 - 2



ยทุธฯที่ 5.2 - 3
    5.2 แผนงานพัฒนาระบบการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

11  ถนนปลอดภยั เพื่อรณรงค์ หรือจัดกจิกรรม 
เพื่อใหถ้นนปลอดอบุติัเหตุ 
และเพื่อใหเ้ปน็ถนนตัวอย่าง 
ในการ ปฏบิติัตามกฎจราจร

1 คร้ัง          60,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนนิการ

สามารถฝึกให้
ประชาชนปฏบิติัตาม
กฎจราจร และ
สามารถลดอบุติัเหตุ
ทางถนน

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

12 จิตอาสา ช่วยดับไฟเบือ้งต้น เพื่อมอบถังดับเพลิง ใหก้บั
ประชาชนที่อาสาสมคัรเปน็
จิตอาสา ช่วยดับไฟเบือ้งต้น

70 คน 100,000        100,000        100,000        จ านวนถัง
ดับเพลิงที่มอบ

สามารถเปน็ก าลัง
เสริมและเปน็ก าลัง
ส ารอง ในการช่วย
ดับเพลิง

งานปอ้งกนั ฯ

13 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 จ านวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปดิ

กล้องโทรทัศนว์งจร
ปดิ มปีระสิทธิภาพ
มากขึน้ในการดูแล
รักษา ความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในเขต
เทศบาล ฯ

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ

14 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 จ านวน 
กล้องโทรทัศน์
วงจรปดิแบบ
ดิจิตอล

ประชาชนมคีวาม
มัน่ใจในระบบรักษา
ความปลอดภยั ต่อ 
ชีวิต และทรัพย์สิน
มากขึน้

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ

ยทุธฯที่ 5.2 - 3



ยทุธฯที่ 5.2 - 4
    5.2 แผนงานพัฒนาระบบการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

15 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 จ านวน 
กล้องโทรทัศน ์
วงจรปดิ

ประชาชนและผู้มาใช้
บริการภายในอทุยาน
สวรรค์ มคีวามมัน่ใจ
ในระบบรักษาความ
ปลอดภยัต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึน้

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

16 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 จ านวน 
กล้องโทรทัศน ์
วงจรปดิ

ประชาชน นกัเรียน
และผู้ปกครอง ผู้มา
ใช้บริการภายในศูนย์
เด็กเล็กในสังกดั
เทศบาล ฯ มคีวาม
มัน่ใจในระบบรักษา
ความปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึน้

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

17 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

ยทุธฯที่ 5.2 - 4



ยทุธฯที่ 5.2 - 5
    5.2 แผนงานพัฒนาระบบการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ

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

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

18 จัดซ้ือกล้องโทรทัศนว์งจร
ปดิ สถานธนานบุาล 3

เพื่อมหีลักฐานบนัทึกภาพ
เหตุการณ์ที่เกดิขึน้ รักษา
ทรัพย์สินใหม้คีวามปลอดภยั

จัดหากล้องโทรทัศนว์งจรปดิ 
จ านวน 8 กล้อง พร้อมอปุกรณ์
ติดต้ัง ประกอบด้วยเคร่ือง
บนัทึกภาพดิจิตอล เคร่ือง
ส ารองกระแสไฟ จอภาพแบบ 
LCD ขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิว้

        100,000 จ านวน 
กล้องโทรทัศน์
วงจรปดิแบบ
ดิจิตอล

ประชาชนมคีวาม
มัน่ใจในระบบรักษา
ความปลอดภยั ต่อ 
ชีวิต และทรัพย์สิน
มากขึน้

สถานธนานบุาล
 3

รวมงบประมาณ 19,818,000   6,682,000     882,000        782,000        

ยทุธฯที่ 5.2 - 5



ยทุธฯที่ 6.2 - 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่5  เสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    6.2 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศใหม้ปีระสทิธิภาพ

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

1 ปรับปรุง/ย้ายหอ้งศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อรองรับการขยายงาน ของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เนือ่งจากมอีปุกรณ์ 
NETWORK และกล้องวงจร
ปดิเปน็จ านวนมากขึน้ รวมทั้ง
จัดท าเปน็ WAR ROOM เพื่อ
ปฏบิติัการด้านต่างๆ เพื่อเปน็
สถานที่อบรมใหก้บัพนกังาน
ของเทศบาล ฯ

ปรับปรุง/ย้ายหอ้งศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ หอ้งศูนย์
ข้อมลูกลาง (Server) ด้าน
อปุกรณ์และ rake และ fiber 
patch และอืน่ๆที่เกีย่วข้อง 
จัดท าหอ้ง WAR ROOM และ
หอ้งดูภาพจากกล้องวงจรปดิ
ของประชาชน

     3,800,000 สามารถรองรับงาน
ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร รวมถึงงาน
บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเปน็ไปด้วย
ความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ

2 ปรับปรุงระบบโครงข่าย
สายโทรศัพท์เดิม

เพื่อทดแทนระบบ
สายโทรศัพท์ระบบอนาลอก
ของเดิมที่ใช้งานมานานและ
เกดิปญัหาบอ่ยคร้ัง ให้
สามารถกลับมาใช้งานได้อย่าง
 มปีระสิทธิภาพ

จัดหา และติดต้ังโครงข่ายสาย
ระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอลใหม่
แทนระบบเดิมจ านวนไมน่อ้ยกว่า
 200 คู่สาย พร้อมคู่สายส ารอง
ไมน่อ้ยกว่า 50 คู่สาย และร้ือ
ระบบสายเดิมออกเพื่อความ
ปลอดภยั

        300,000 จ านวนคู่สายที่
ใช้ได้

ระบบโทรศัพท์สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
รองรับระบบดิจิตอล
อย่างสมบรูณ์

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยทุธฯที่ 6.2 - 1



ยทุธฯที่ 6.2 - 2
    6.2 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศใหม้ปีระสทิธิภาพ

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

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

3 ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการภาพกล้องวงจรปดิ

เพื่อใช้บริหารภาพจากกล้อง
วงจรปดิทั้งหมดของเทศบาล 
ฯ ทดแทนระบบเดิมซ่ึงใช้มา
นาน และท าใหร้ะบบการ
จัดการภาพท าได้จากระบบ
เพียงระบบเดียว

จัดหาระบบบริหารจัดการ
ข้อมลูภาพ และอปุกรณ์เชือ่มต่อ
จ านวน 1 ระบบ และปรับปรุง
เคร่ืองบนัทึกภาพ (NVR) จ านวน
 1 ระบบ ทดแทนของเดิมทั้งหมด

     2,500,000 จ านวน เคร่ือง
บนัทึกภาพ
และอปุกรณ์
บนัทึก
ข้อมลูภาพ

ระบบกล้องวงจรปดิ
สามารถบนัทึกภาพ
และบริหารจัดการภาพ
ได้ในระบบเดียวกนั

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ

4 จัดหาอปุกรณ์ส าหรับ
จัดเกบ็ข้อมูลแบบ
ภายนอก (NAS Storage)

เพื่อใช้จัดเกบ็ข้อมลู ภาพ 
เอกสารที่ใช้งานร่วมกนัจาก
หลายอปุกรณ์ หลายหนว่ยงาน
ใหม้พีื้นที่ส าหรับจัดเกบ็ข้อมลู
และมรีะบบปอ้งกนัข้อมลูสูญ
หาย และสามารถกูข้้อมลู
ส าคัญที่สูญหายกลับมาได้

จัดหาอปุกรณ์ส าหรับจัดเกล็
ข้อมลูแบบภายนอก (NAS 
Storage) ขนาดไมน่อ้ยกว่า 8 ยู
นติ HDD จ านวน 1เคร่ือง

        150,000         150,000         150,000         150,000 จ านวน 
อปุกรณ์จัดเกบ็
ข้อมลูภายนอก 
(NAS Storage)

มพีื้นที่จัดเกบ็ข้อมลู
บนระบบโครงข่ายที่มี
ประสิทธิภาพรองรับ
การใช้งานได้หลาย
หนว่ยงานและ
สามารถปอ้งกนัการ
สูญหายของข้อมลูได้

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ

5 จัดหา Application on 
Mobile สนบัสนนุการ
ใหบ้ริการประชาชน

เพื่อใช้ในการสนบัสนนุการ
ด าเนนิงาน และ อ านวยการ
บริหารจัดการระบบงาน 
Smart Office ใหม้คีวามง่าย 
สะดวก รวดเร็วในการใช้งาน

จัดหา หรือพัฒนาระบบ 
Application on Mobile 
ส าหรับงานใหบ้ริการประชาชน
ในด้านต่าง ๆ ไมน่อ้ยกว่า 3  
ระบบงาน

     1,000,000      1,000,000 จ านวน
ระบบงานที่
ใหบ้ริการ

เจ้าหนา้ที่ และ 
ประชาชน สามารถ
เข้าถึงข้อมลูในการ
ใหบ้ริการได้อย่าง
รวดเร็ว ลดขัน้ตอน
การติดต่อราชการ

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ

ยทุธฯที่ 6.2 - 2



ยทุธฯที่ 6.2 - 3
    6.2 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศใหม้ปีระสทิธิภาพ

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

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

6 ปรับปรุงโครงข่าย 
Network โครงการรวมศูนย์

เพือ่ให้สามารถใช้งานระบบ
โครงข่าย Network ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพและมีเส้นทาง
ส ารองใช้งาน  กรณีทีเ่ส้นทาง
หลักเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ 
เพือ่ให้สารมารถบูรณาการระบบ
โครงการสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลสามารถใช้ฐานข้อมูล
ร่วมกันได้

ปรับปรุงเส้นทาง โครงข่าย Fiber
 Optic และติดต้ังระบบส ารอง
แบบใช้สายหรือไร้สาย บน
โครงข่าย Network เดิม ไมน่อ้ย
กว่า 8 เส้นทาง พร้อมติดต้ัง
อปุกรณ์เชือ่มโยงสัญญาณ
โครงข่ายใหส้ามารถใช้กบัระบบ
โครงข่ายเดิมได้

     4,600,000 จ านวน
โครงข่าย 
Network

ระบบโครงข่าย 
Network โครงการรวม
ศูนยส์ามารถใช้งานได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ
พร้อมมีระบบส ารอง
ส าหรับใช้งานกรณี
เส้นทางหลักมีปัญหา
หรือใช้งานไม่ได้

กองวิชาการและ
แผนงาน

7 จัดหาระบบส ารอง
กระแสไฟฟ้าขนาดไม่
นอ้ยกว่า 40 Kva พร้อม
ติกต้ังจ านวน  1 ระบบ

เพื่อปอ้งกนั และยืดอายุการใช้
งานอปุกรณ์จ านวนมาก
ภายในหอ้ง ศูนย์ข้อมลูกลาง 
และ ปอ้งกนัความเสียหาย
ของระบบบนัทึกข้อมลูและ
ข้อมลูส าคัญที่อาจสูญหาย
จากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือ
ระหว่างรอเคร่ืองก าเนดิไฟฟ้า
ท างาน

จัดหาระบบส ารองกระแสไฟฟ้า
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 40 Kva ชนดิ 
สามเฟสพร้อมติดต้ัง จ านวน 1 
ระบบ

        500,000         500,000 จ านวน 
อปุกรณ์ที่
สามารถใช่งาน
ระบบส ารอง
ไฟฟ้าได้

อปุกรณ์ และระบบ
ถายในศูนย์ข้อมลูกลาง
 ท างานได้อย่าง
ต่อเนือ่ง และมคีวาม
ปลอดภยัของอปุกรณ์
และข้อมลูส าคัญได้
อย่างมเีสถียรภาพ

กองวิชาการและ
แผนงานงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รวมงบประมาณ 3,450,000     8,550,000     1,150,000     1,650,000     

ยทุธฯที่ 6.2 - 3



ยทุธฯที่ 6.3 - 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    6.3 แผนงานสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ใหม้ปีระสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

1 อบรมสัมมนาสมาชิกสภา
เทศบาล คณะผู้บริหาร 
พนกังานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนกังานจ้าง

เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม
ได้รู้และเข้าใจ เร่ือง
กฎหมาย ระเบยีบวิธีการ
ปฏบิติังาน ทักษะและ
ประสบการณ์ และการ
ปฏบิติัหนา้ที่

อบรมและศึกษาดูงาน 3 
โครงการ

700,000        700,000        700,000        700,000        จ านวนกจิกรรม
ที่จัด

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนกังาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนกังานจ้าง 
พนกังานดับเพลิง 
พนกังานเทศกจิ 
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้
ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานเทศบาล
และการปฎบิติังาน

ส านกัปลัดเทศบาล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

ยทุธฯที่ 6.3 - 1



ยทุธฯที่ 6.3 - 2
    6.3 แผนงานสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ใหม้ปีระสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

2 ก าหนดประโยชนต์อบแทน
อืน่เปน็กรณีพิเศษอนัมี
ลักษณะเปน็เงินรางวัล
ประจ าปสี าหรับพนกังาน
เทศบาล พนกังานครู
เทศบาลลูกจ้างประจ า 
และพนกังานจ้าง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทน
อืน่เปน็กรณีพิเศษอนัมี
ลักษณะเปน็เงินรางวัล
ประจ าปใีหก้บับคุลากร
ภายในหนว่ยงาน

จ่ายเปน็ค่าประโยชนต์อบแทน
อืน่เปน็กรณีพิเศษอนัมลัีกษณะ
เปน็เงินรางวัลประจ าปใีหก้บั
พนกังานเทศบาล พนกังานครู
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและ
พนกังานจ้างที่อยูใ่นหลักเกณฑ์
ตามประกาศ ก.ท.จ. 
นครสวรรค์ เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบั
หลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการ
ก าหนดประโยชนต์อบแทนอนั
เปน็กรณีพิเศษอนัมลัีกษณะเปน็
เงินรางวัลประจ าปสี าหรับ
พนกังานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนกังานจ้างของเทศบาล 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 และ
พนกังานจ้างมคีวาม
กระตือรือร้นในการ
ปฏบิติังานและขวัญ
ก าลังใจ

งานการเจ้าหนา้ที่

3 ก าหนดประโยชนต์อบแทน
อืน่เปน็กรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจ าป)ีพนกังานจ้าง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทน
อืน่เปน็กรณีพิเศษใหก้บั
พนกังานจ้างในหนว่ยงาน

จ่ายเปน็ค่าตอบแทนอืน่เปน็
กรณีพิเศษใหก้บัพนกังานจ้าง
สถานขีนส่งผู้โดยสาร

40,000         40,000         40,000         40,000         เปน็ไปตาม
ข้อก าหนดของ
ระเบยีบและ
หลักเกณฑ์

เปน็ขวัญ ก าลังใจให้
พนกังานมคีวาม
กระตือรือร้นในการ
ปฏบิติังานใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึน้

ส านกัปลัดเทศบาล
งานสถานขีนส่ง
ผู้โดยสาร

ยทุธฯที่ 6.3 - 2



ยทุธฯที่ 6.3 - 3
    6.3 แผนงานสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ใหม้ปีระสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

4 ฝึกอบรม อปพร. และฝึก
ทบทวน อปพร. และน า
สมาชิก อปพร.สัมมนา
ทัศนศึกษาดูงาน

เพื่อให ้อปพร.ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมไปแล้วมคีวามรู้
และมทีักษะในการใช้
อปุกรณ์ และเทคนคิที่
ทันสมยั ตลอดจนศึกษาดู
งานพื้นที่อืน่ๆ

100 คน 500,000        500,000        500,000        500,000        จ านวน อพปร. 
ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม

อปพร. มคีวามรู้ มี
ทักษะในการใช้
อปุกรณ์เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้เพิ่มมากขึน้
และสามารถพัฒนา
ศูนย์ อปพร. ใหดี้ยิง่ขึน้

ส านกัปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

5 เจ้าหนา้ที่ปอ้งกนั และ
พนกังานดับเพลิงทัศน
ศึกษาดูงาน

เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ และ
พนกังาน ได้ดูงาน
หนว่ยงานอืน่เพื่อน ามา
ปรับปรุงหนว่ยงาน

20 คน 80,000         80,000         80,000         80,000         จ านวนพนกังาน
ดับเพลิง

สามารถน ามา
ปรับปรุง ใน
หนว่ยงานในการ
พัฒนาหนว่ยงานใหดี้
ยิง่ขึน้

ส านกัปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

6 พัฒนาประสิทธิภาพ
พนกังานดับเพลิง

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ของพนกังานดับเพลิง ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมอื
เคร่ืองใช,้การดับเพลิง
ขนาดใหญ่ การดับเพลิง
ในอาคารสูง

30  คน          80,000          80,000          80,000          80,000 รุ่นละ 20 คน 
จ านวน 2 รุ่น

พนกังานมคีวามรู้ 
ความสามารถ ในการ
ปฏบิติัหนา้ที่

ส านกัปลัดเทศบาล
งานปอ้งกนัฯ

7 กอ่สร้างอาคารชุดที่พัก
พนกังานดับเพลิง

เพื่อเปน็สวัสดิการใหก้บั
เจ้าหนา้ที่และ พนกังาน

1  แหง่ 5,000,000     เปน็ไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

เปน็ที่พักอาศัยของ
จนท. และพนกังาน
เกดิความรวดเร็วใน
การออกปฏบิติังาน

งานปอ้งกนั ฯ

ยทุธฯที่ 6.3 - 3



ยทุธฯที่ 6.3 - 4
    6.3 แผนงานสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ใหม้ปีระสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

8 กอ่สร้างสถานดัีบเพลิง 
(สถานยี่อย)

เพื่อควบคุมพื้นที่ การ
ขยายตัวของเมอืง ใหท้ั่วถึง

1 แหง่ 1,000,000     เปน็ไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

เพื่อความรวดเร็วใน
การระงับเหตุสา
ธารณภยั

งานปอ้งกนัฯ

9 กอ่สร้างสถานดัีบเพลิงแทน
สถานดัีบเพลิงหลังเกา่

เพื่อใหส้ถานดัีบเพลิงมี
ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยสวยงาม นา่อยู่

1 แหง่ 5,000,000     เปน็ไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

มคีวามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย สวยงามนา่
อยู่

งานปอ้งกนั ฯ

10 ปรับปรุงอาคารส านกังาน
หนว่ยเรือดับเพลิง วัด
ตะแบก

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ส านกังานของสถานี
ดับเพลิง หนว่ยเรือ
ดับเพลิง วัดตะแบก

1  หลัง 1,000,000     เปน็ไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

เปน็ส านกังาน 
ส าหรับปฏบิติัหนา้ที่ 
ของพนกังานดับเพลิง
สถานยี่อย

งานปอ้งกนั ฯ

11 กอ่สร้างหลังคาที่จอดรถ 
และหอ้งซ่อมบ ารุง

เพื่อปรับปรุงที่จอดรถ
และหอ้งซ่อมบ ารุงเพิ่มเติม

1  แหง่ 300,000        เปน็ไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

เกดิความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

งานปอ้งกนั ฯ

12 ปรับปรุง ต่อเติมอาคารที่
พักพนกังานดับเพลิง

เพื่อใหม้ทีี่พักเพียงพอ
ส าหรับพนกังานดับเพลิง

1  แหง่ 800,000        เปน็ไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

เกดิความรวดเร็วใน
การในการปฏบิติั
หนา้ที่

งานปอ้งกนั ฯ

13 กอ่สร้างปอ้มยามภายใน
ชุมชน

เพื่อรักษาความปลอดภยั
ใหก้บัประชาชน และ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
อาชญากรรม

2 ชุมชน 1,600,000     เปน็ไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

การกอ่อาชญากรรม
ลดลงแกไ้ขปญัหายา
เสพติด

งานปอ้งกนั ฯ

14 กอ่สร้างสถานที่ฝึกซ้อม
การดับเพลิงรายใหญ่

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การดับเพลิงใหก้บั
พนกังานดับเพลิง

1  แหง่ 700,000        เปน็ไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

พนกังานดับเพลิง
สามารถดับเพลิงราย
ใหญ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานปอ้งกนัฯ

ยทุธฯที่ 6.3 - 4



ยทุธฯที่ 6.3 - 5
    6.3 แผนงานสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ใหม้ปีระสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

15 เพิ่มประสิทธิภาพการ 
ปฏบิติังานของกองวิชาการ
และแผนงาน

เพื่อใหก้ารด าเนนิงานเกดิ
 ประสิทธิภาพและความ
คล่องตัวในการปฏบิติังาน

จ้างเหมาบริการบคุลากร 
จ านวน 5 คน

        540,000         540,000         540,000         540,000 จ านวนบคุลากร 
ที่จ้างเหมา

สามารถปฏบิติังานที่ 
ได้รับมอบหมายได้ 
อย่างมปีระสิทธิภาพ

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ

16 จัดท าส่ือมลัติมเีดียอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแมน่้ า
เจ้าพระยา

เพื่อใช้ในการแสดง
ส่ือผสมมลัติมเีดีย ส าหรับ
ใหค้วามรู้และการศึกษา
ความเปน็มาของเมอืง
นครสวรรค์ จุดก าเนดิต้น
แมน่้ าเจ้าพระยา

จัดหาระบบฉายภาพ ระบบ
เสียง และส่ือผสม และจัดท า
ส่ือผสมมลัติมเีดีย

15,600,000   จ านวนระบบส่ือ
มลัติมเีดีย

มส่ืีอผสมมลัติมเีดีย
พร้อมระบบฉายภาพ
และระบบเสียง

กองวิชาการและ
แผนงาน

17 จ้างเหมาบคุลากรปฎบิติังาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและ
ส่วนควบคุมการกอ่สร้าง
อาคารและ
ผังเมอืง

เพื่อปฏบิติังานในงาน
ธุรการ,งานการเงินและ
บญัชี,งานวิศวกรรมโยธา,
งานสถาปตัยกรรม,งาน
ควบคุมอาคาร,งานผังเมอืง

จ้างเหมาบริการบคุลากรเพิ่ม 
จ านวน  22  อตัรา

2,376,000     จ านวนบคุลากร
จ้างเหมา

สามารถปฏบิติังานที่
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกัการช่าง

18 จ้างเหมาบคุลากรปฏบิติังาน
ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วน
การโยธา

เพื่อปฏบิติังานใน 
งานสาธารณูปโภค,งาน
สถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ,งาน
สวนสาธารณะ

จ้างเหมาบริการบคุลากรเพิ่ม 
จ านวน  122  อตัรา

13,176,000   จ านวนบคุลากร
จ้างเหมา

สามารถปฏบิติังานที่
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 6.3 - 5



ยทุธฯที่ 6.3 - 6
    6.3 แผนงานสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ใหม้ปีระสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

19 จ้างเหมาบคุลากรปฎบิติังาน
ฝ่ายสาธารณูปโภค 
งานสวนสาธารณะ ส่วนการ
โยธา

เพื่อปฏบิติังานใน 
งานสวนสาธารณะ

จ้างเหมาบริการบคุลากรเพิ่ม 
จ านวน  5  อตัรา

540,000        จ านวนบคุลากร
จ้างเหมา

สามารถปฏบิติังานที่
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกัการช่าง

20 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     จ านวนบคุลากร
จ้างเหมา

สามารถปฏบิติังานที่
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกัการช่าง

21 จ้างเหมาบคุลากร
ปฎบิติังาน ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ า 
ส่วนช่างสุขาภบิาล

เพื่อปฏบิติังานในงาน
บ าบดัน้ าเสีย ณ โรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ า

จ้างเหมาบริการบคุลากรเพิ่ม  
จ านวน  25  อตัรา

3,060,000     จ านวนบคุลากร
จ้างเหมา

สามารถปฏบิติังานที่
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกัการช่าง

22 จ้างเหมาบคุลากรปฏบิติังาน
ฝ่ายศูนย์เคร่ืองจักกรกล 
ส่วนการโยธา

เพื่อปฏบิติังานใน 
งานกอ่สร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

จ้างเหมาบริการบคุลากรเพิ่ม 
จ านวน  34  อตัรา

3,672,000     จ านวนบคุลากร
จ้างเหมา

สามารถปฏบิติังานที่
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 6.3 - 6



ยทุธฯที่ 6.3 - 7
    6.3 แผนงานสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ใหม้ปีระสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

23 กอ่สร้างลาน คสล. ภายใน
ศูนย์ซ่อมบ ารุงและ
ซ่อมแซม ส่วนช่างสุขาภบิาล

เพื่อใหม้คีวามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยสะดวกแกก่าร
ดูแลบ ารุงรักษาและให้
เปน็ที่เกบ็วัสดุ

กอ่สร้างพื้น คสล. หนา 0.15 
เมตร มพีื้นที่ประมาณ 1,496 
ตารางเมตร

930,000        จ านวนพื้นที่
กอ่สร้างอาคาร

มคีวามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย การ
ปฏบิติังานเกดิความ
สะดวกรวดเร็ว

ส านกัการช่าง

24 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        จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม

สามารถปฏบิติังานที่
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกัการช่าง

25 กอ่สร้างปา้ยประชาสัมพันธ์
 อทุยานสวรรค์

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารต่าง ๆ ให้
ประชาชนรับทราบ

ปา้ยประชาสัมพันธ์ อทุยาน
สวรรค์ จ านวน 2 ปา้ย ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

600,000        จ านวนปา้ย
ประชาสัมพันธ์

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารจากทาง
เทศบาล

ส านกัการช่าง

26 กอ่สร้างปา้ย
ประชาสัมพันธ์แยก
พหลโยธิน

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารต่าง ๆ ให้
ประชาชนรับทราบ

ปา้ยประชาสัมพันธ์แยก
พหลโยธิน
จ านวน 1 ปา้ย ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

300,000        จ านวนปา้ย
ประชาสัมพันธ์

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารจากทาง
เทศบาล

ส านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 6.3 - 7



ยทุธฯที่ 6.3 - 8
    6.3 แผนงานสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ใหม้ปีระสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

27 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน
เชือ่มต่ออาคารบอ่ชีวภาพ
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ า 
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพื่อใหม้หีลังคาคลุม
ทางเดินเชือ่มต่ออาคาร
บอ่ชีวภาพโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า  เทศบาลนคร
นครสวรรค์

หลังคาคลุมทางเดินเชือ่มต่อ
อาคารบอ่ชีวภาพโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า จ านวน  1  แหง่

900,000        ความยาวหลังคา
ที่กอ่สร้าง

เกดิความสะดวกใน
การปฏบิติังาน

ส านกัการช่าง

28 ถมดินบริเวณที่ นสล. 
ทุ่งเล้ียงสัตว์สาธารณะ
ประโยชนริ์มถนนไกรลาส

เพื่อใช้กอ่สร้างศูนย์
ราชการของเทศบาล

พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ปริมาตร
ดินถม 102,000 ลบ.ม.

9,200,000     จ านวนพื้นที่ถมดิน ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการ

ส านกัการช่าง

29 ปรับปรุงฝ้าเพดานหอ้ง
ประชุมชัน้ 5 (ภาพ
จิตรกรรม)

เพื่อปรับปรุงฝ้าเพดานให้
มคีวามสวยงาม

ปรับปรุงฝ้าเพดานหอ้งประชุม
ชัน้ 5 จ านวน 1 งาน ตามแบบ
แปลนราย
ละเอยีดของเทศบาล

2,000,000     การปรับปรุงฝ้า
เพดานหอ้งประชุม
ชัน้ 5

เพื่อใหห้อ้งประชุมมี
รูปแบบและลวดลาย
สวยงามอยูใ่นสภาพ
พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านกัการช่าง

30 กอ่สร้างอาคารส านกังาน
โรงเกบ็เคร่ืองจักรกลและ
พัสดุส่วนการโยธา

เพื่อใหม้อีาคารส านกังาน
โรงเกบ็เคร่ืองจักรกลและ
พัสดุส่วนการโยธา

อาคาร ค.ส.ล. ชัน้เดียวหลังคา
โครงเหล็กพื้นที่ใช้สอย ไมน่อ้ย
กว่า 440 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

3,500,000     จ านวนพื้นที่
กอ่สร้างอาคาร

เกดิความสะดวกใน
การปฏบิติังาน

ส านกัการช่าง

ยทุธฯที่ 6.3 - 8



ยทุธฯที่ 6.3 - 9
    6.3 แผนงานสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ใหม้ปีระสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

31 ปรับปรุงแพสูบน้ าจาก
แมน่้ าเจ้าพระยาเข้า
อทุยานสวรรค์

เพื่อควบคุมระดับน้ าใน
อทุยานสวรรค์ใหม้รีะดับที่
เหมาะสม

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าอตัราสูบน้ าไมน่อ้ยกว่า 
250 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 
จ านวน 2 เคร่ือง พร้อมระบบ
ท่อดูดท่อส่งระบบไฟฟ้า ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

2,000,000     จ านวนเคร่ืองสูบ
น้ าด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า

ระดับน้ าในอทุยาน
สวรรค์อยูใ่นระดับที่
เหมาะสมตลอดปโีดย
การเคร่ืองจักรที่
ประหยัดพลังงาน
และมปีระสิทธิภาพ

ส านกัการช่าง

32 กอ่สร้างปา้ยโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ าต้นแมน่้ า
เจ้าพระยาและทางขึน้ลง 
คสล.

เพื่อใหป้ระชาชนทราบ
ข้อมลู

กอ่สร้างปา้ยโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ าต้นแมน่้ าเจ้าพระยา
 1 แหง่ และทางขึน้ลง คสล. 1 
แหง่ ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

300,000        จ านวนปา้ย เพื่อใหป้ระชาชน
รับทราบ

ส านกัการช่าง

33 ติดต้ังระบบรดน้ าต้นไม้
อตัโนมติัพลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อบ ารุงรักษาต้นไมแ้ละ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้า

ติดต้ังระบบรดน้ าต้นไม้
อตัโนมติัพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมติดต้ังใช้งาน ณ โรงปรับ
ปรุงคุณภาพน้ า พื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 5,100 ตารางเมตร

500,000        จ านวนระบบรด
น้ าต้นไม้
แสงอาทิตย์

มเีคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ 
เพียงพอแกก่าร
ปฏบิติังานบริการ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านกัการช่าง

34 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏบิติังานของส านกัการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

เพื่อเพิ่มบคุลากรให้
เพียงพอต่อกาปฏบิติังาน

จ้างเหมาบริการบคุลากร 
จ านวน 20 อตัรา

2,160,000     2,160,000     2,160,000     2,160,000     จ านวนบคุลากร
ที่จ้างเหมา

ประชาชนได้รับการ
บริการด้านการ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ยทุธฯที่ 6.3 - 9



ยทุธฯที่ 6.3 - 10
    6.3 แผนงานสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ใหม้ปีระสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

35 อบรมพนกังานขับรถยนต์
ส านกัการสาธารณสุขฯ

1.ใหพ้นกังานขับรถยนต์
ได้รับความรู้ และมกีาร
ปฏบิติังานที่ถูกต้อง
2.เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการประชาชน

พนกังานขับรถยนต์ ผ่านการ
อบรม ร้อยละ 80 ของ
พนกังานที่เข้าร่วมการอบรม

10,000         10,000         10,000         10,000         ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจ
มากกว่าร้อยละ 
80 % จากการ
แกไ้ขปญัหา
ร้องเรียนเร่ืองขยะ

1.พนกังานขับรถยนต์
ได้รับความรู้ และมี
การปฏบิติังานที่
ถูกต้อง ในการ
ปฏบิติังาน
2.การใหบ้ริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้

งานบริการรักษา
ความสะอาด

36 ปรับปรุงโรงฆา่สัตว์เดิมเปน็
ระบบราง และปรับปรุง
ระบบบ าบดัน้ าเสียของโรง
ฆา่สัตว์

เพื่อใหม้โีรงฆา่สัตว์และ
ระบบบ าบดัน้ าเสียที่ผ่าน
มาตรฐานของกรมปศุสัตว์

จ านวน 1 แหง่ 10,000,000   เปน็ไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

โรงฆา่สัตว์และระบบ
บ าบดัน้ าเสียได้รับ
การปรับปรุงให้
เปน็ไปตามมาตรฐาน

งานสัตวแพทย์

37 จ้างเหมาภารโรง เพื่อใหม้ภีารโรงเพียงพอ
ในการดูแลอาคารเรียนให้
สะอาด สวยงาม  และ
ความปลอดภยัของ
อาคารสถานที่บริเวณ
โรงเรียน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และสนามกฬีา

เพื่อจ้างเหมาบคุคลเปน็ภารโรง 
 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

ยทุธฯที่ 6.3 - 10



ยทุธฯที่ 6.3 - 11
    6.3 แผนงานสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ใหม้ปีระสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

38 กอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัด
ไทรใต้

เพื่อเปน็การจัดสถานที่
เรียนใหถู้กสุขลักษณะและ
เหมาะส าหรับเด็กปฐมวัย

กอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 
ตามแบบ สถ.ศพด.1 แบบตอก
เสาเข็ม จ านวน 1 หลัง

1,582,200     จ านวนอาคารที่
กอ่สร้าง

เด็กเล็กมสีถานที่
เรียนที่ถูกสุขลักษณะ
และเหมาะสม

ส านกัการศึกษา

39 กอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล
วัดพรหมจริยาวาส

เพื่อเปน็การจัดสถานที่
เรียนใหถู้กสุขลักษณะและ
เหมาะส าหรับเด็กปฐมวัย

กอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนเทศบาลวัดพรหม
จริยาวาส ตามแบบ สถ.ศพด.1 
แบบตอกเสาเข็ม จ านวน 1 หลัง

1,582,200     จ านวนอาคารที่
กอ่สร้าง

เด็กเล็กมสีถานที่
เรียนที่ถูกสุขลักษณะ
และเหมาะสม

ส านกัการศึกษา

40 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

41 กอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชนชอนตะวัน

เพื่อเปน็การจัดสถานที่
เรียนใหถู้กสุขลักษณะและ
เหมาะส าหรับเด็กปฐมวัย

กอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กชุมชนชอนตะวัน ตามแบบ 
สถ.ศพด.1 แบบตอกเสาเข็ม 
จ านวน 1 หลัง

1,582,200     จ านวนอาคารที่
กอ่สร้าง

เด็กเล็กมสีถานที่
เรียนที่ถูกสุขลักษณะ
และเหมาะสม

ส านกัการศึกษา

42 กอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชนพระบางมงคล

เพื่อเปน็การจัดสถานที่
เรียนใหถู้กสุขลักษณะและ
เหมาะส าหรับเด็กปฐมวัย

กอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กชุมชนพระบางมงคล ตาม
แบบ สถ.ศพด.2 แบบตอก
เสาเข็ม จ านวน 1 หลัง

1,928,000     จ านวนอาคารที่
กอ่สร้าง

เด็กเล็กมสีถานที่
เรียนที่ถูกสุขลักษณะ
และเหมาะสม

ส านกัการศึกษา

ยทุธฯที่ 6.3 - 11



ยทุธฯที่ 6.3 - 12
    6.3 แผนงานสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ใหม้ปีระสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

43 ปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อใหม้อีาคารเรียน
พร้อมจัดการเรียนการ
สอนและมคีวามปลอดภย้

ปรับปรุงฝ้า ผนงัอาคารเรียน 
หลังคา ทาสีอาคารเรียน

150,000        150,000        150,000        150,000        จ านวนอาคาร
เรียนที่ปรับปรุง

โรงเรียนมอีาคารที่
พอเพียงและมี
ความลปดภยั

ท.1

44 ปรับปรุงหลังคาอาคาร
อเนกประสงค์

เพื่อปรับปรุงหลังคา
อาคารอเนกประสงค์

ปรับปรุงหลังคาอาคาร
อเนกประสงค์

        500,000 จ านวนหลังคา
อาคารอเนก
ประสงค์ ๑ หลัง

โรงเรียนมหีลังคาที่มี
สภาพพร้อมใช้งาน

ท.2

45 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า
โพใต้   (ท.2 )

เพื่อใหม้สีถานที่ในการจัด
กจิกรรมการการสอน 
เพียงพอต่อจ านวน
นกัเรียนที่เพิ่มขึน้

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

46 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหม
จริยาวาส    (ท.3 )

เพื่อใหม้สีถานที่ในการจัด
กจิกรรมการการสอน 
เพียงพอต่อจ านวน
นกัเรียนที่เพิ่มขึน้  
โรงเรียนมพีื้นที่เพียงพอ
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

47 ทาสีอาคารเรียน เพื่อความสะอาด
เรียบร้อยและสวยงาม
ของอาคารเรียน

ทาสีอาคารเรียนภายนอก    
ภายใน

      500,000  จ านวนอาคาร
ที่ทาสี

มีอาคารที่สวยงาม
และสะอาดเรียบร้อย

ท.3

(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

ยทุธฯที่ 6.3 - 12



ยทุธฯที่ 6.3 - 13
    6.3 แผนงานสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ใหม้ปีระสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

48 ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง
โครงหลังคาอาคารเรียน 3
 เชือ่มกบัอาคารเรียน 5

เปล่ียนหลังคาจากกระเบือ้ง
ลอนคู่เปน็หลังคาเมทัลชีส
เคลือบสีบฟุรอยด์

        265,000 จ านวนพื้นที่
หลังคาที่ปรับปรุง

โครงหลังคาอาคาร
เรียนได้รับการ
ซ่อมแซม อาคาร
เรียนมคีวามปลอดภยั

ท.4

49 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถ
บรรพต   (ท.4 )

เพื่อใหม้สีถานที่ในการจัด
กจิกรรมการการสอน 
เพียงพอต่อจ านวน
นกัเรียนที่เพิ่มขึน้

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

50 กอ่สร้างหลังคา(โดม)คลุม
สนามบาส

เพื่อใหโ้รงเรียนมสีถานที่
จัดกจิกรรมในร่มที่
เหมาะสม

สร้างหลังคา(โดม)คลุมสนาม
บาสเกตบอล จ านวน 1 ที่

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

 โรงเรียนมสีถานที่จัด
กจิกรรมในร่มที่
เหมาะสม

ท.5

51 ปรับปรุงหลังคา อาคาร
เรียนอนบุาล

เพื่อใหม้คีวามแข็งแรงและ
ไมร่ั่วซึม

หลังคา อาคารเรียนอนบุาลไม่
ร่ัวซึมและทนทาน

        275,000 จ านวน 1 อาคาร อาคารเรียนอนบุาล
ปลอดภยั

ท.6

52 ติดเหล็กดัดหนา้ต่าง ประตู
หอ้งสมดุ อาคาร 3 ชัน้ 1

เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั
ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ

ติดต้ังเหล็กดัดหนา้ต่าง ประตู 
อาคาร 3 ชัน้ 1

        210,000 จ านวน 1 อาคาร อาคาร 3 ชัน้ 1 มี
ความปลอดภยั

ท.6

53 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรี
นาคพรต (ท.6 )

เพื่อใหม้สีถานที่ในการจัด
กจิกรรมการการสอน 
เพียงพอต่อจ านวน
นกัเรียนที่เพิ่มขึน้

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

54 ปรับปรุงปกูระเบือ้งพื้นล่าง
ระหว่างอาคารถาวรนยิม
และอาคารศรีสุคต

เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุและ
เอือ้ประโยชนใ์นการเรียน
การสอนของนกัเรียน

ปกูระเบือ้งพื้นล่างระหว่าง
อาคารถาวรนยิมและอาคารศรี
สุคต

350,000        พื้นที่ปกูระเบือ้ง เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุ 
สะอาดและสวยงาม

ท.7

(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)
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ยทุธฯที่ 6.3 - 14
    6.3 แผนงานสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ใหม้ปีระสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

55 กอ่สร้างหลังคาสแลนกนั
แสงแดดบริเวณหนา้เสาธง

เพื่อปอ้งกนัแสงแดด
บริเวณหนา้เสาธง

กอ่สร้างหลังคาสแลนกนั
แสงแดดบริเวณหนา้เสาธง

400,000        หลังคาสแลนกนั
แดด จ านวน 1 
แหง่

มหีลังคาสแลนกนั
แสงแดด ที่แข็งแรง 
คงทน สวยงาม

ท.7

56 กอ่สร้างหลังคาสแลนกนั
แสงแดดบริเวณอาคาร
อนบุาล

เพื่อปอ้งกนัแสงแดด
บริเวณอาคารอนบุาล

กอ่สร้างหลังคาสแลนกนั
แสงแดดบริเวณอาคารอนบุาล

200,000        หลังคาสแลนกนั
แดด จ านวน 1 
แหง่

มหีลังคาสแลนกนั
แสงแดด ที่แข็งแรง 
คงทน สวยงาม

ท.7

57 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตว
ราราม   (ท.7 )

เพื่อใหม้สีถานที่ในการจัด
กจิกรรมการการสอน 
เพียงพอต่อจ านวน
นกัเรียนที่เพิ่มขึน้

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

58 ทางเชือ่มต่ออาคาร เพื่อเชือ่มต่ออาคารเรียน 
1 และอาคารเรียน 2

ทางเชือ่มต่ออาคารเรียน 1 
และอาคารเรียน 2  จ านวน 1 
แหง่

150,000        ทางเชือ่มอาคาร 
จ านวน 1 แหง่

เกดิความสะดวกใน
การปฏบิติังาน

ท.8

59 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดไทร
เหนอื  (ท.8 )

เพื่อใหม้สีถานที่ในการจัด
กจิกรรมการการสอน 
เพียงพอต่อจ านวน
นกัเรียนที่เพิ่มขึน้

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

60 ต่อเติมหลังคาและร้ัวสนาม
เด็กเล่น

เพื่อใหเ้ด็กเล็กมสีนามเด็ก
เล่นที่ปลอดภยัและ
เหมาะสมแกก่ารเรียนรู้
และการจัดกจิกรรม
กลางแจ้ง

หลังคาและร้ัวเหล็กสนามเด็ก
เล่น (รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาล)

350,000        จ านวน 1 แหง่ เด็กเล็กมสีนามเด็ก
เล่นที่มคีวาม
ปลอดภยัและ
เหมาะสม

ศพด.ทน.นว.

(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

ยทุธฯที่ 6.3 - 14



ยทุธฯที่ 6.3 - 15
    6.3 แผนงานสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ใหม้ปีระสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

61 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์สาธิตแสดงสินค้า

เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่
ใหม้ปีระสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์
สาธิตแสดงสินค้า

2,000,000     เปน็ไปตาม
ข้อก าหนดของ
สัญญา

พัฒนาอาคารใหม้ี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

กองสวัสดิการ
สังคม

62 กอ่สร้างอาคารที่พักอาศัย
รวมเจ้าหนา้ที่ส านกัการ
ประปา บริเวณโรงสูบน้ า
แรงต่ าที่ 1

เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่มทีี่พัก
อาศัยใกล้กบัสถาน
ปฏบิติังานส าดวกต่อการ
ปฏบิติังานที่ต้อง
รับผิดชอบในการดูแล
รักษาตลอดเวลา

กอ่สร้างอาคาร คสล. สูง สาม
ชัน้ ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 
19 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม
ประมาณ 741 ตารางเมตร มี
หอ้งพักแบบหอ้งน้ าในตัวไม่
นอ้ยกว่า 15 หอ้ง ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

9,000,000     จ านวนอาคารที่
กอ่สร้าง

มปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังานเพิ่มขึน้

ส านกัการประปา

63 จ้างเหมาบคุลากร
ปฏบิติังานส ารวจเพื่อจัดท า
ฐานข้อมลูและแผนที่ระบบ
ท่อจ่ายน้ าประปา

เพื่อใหไ้ด้ข้อมลูและแผนที่
ระบบท่อจ่ายน้ าประปา
ในพื้นที่บริการน้ าประปา

จ้างเหมาบริการบคุลากร 
ปฏบิติังาน จ านวน 6 อตัรา 
ระยะเวลา 6 เดือน

324,000        จ านวนบคุลากร
จ้างเหมา

ได้รับข้อมลูและแผน
ที่ระบบจ่าย
น้ าประปาที่ใช้ในการ
วางแผนขยายพื้นที่
บริการและการ
บ ารุงรักษาเส้นท่อ

ส านกัการประปา

64 อบรมสัมมนาทัศนศึกษาดู
งานพนกังานเทศบาลและ
พนกังานจ้าง ส านกัการ
ประปา

เพื่อเพิ่มทักษะความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏบิติังาน

อบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
จ านวน 200 คน

200,000        จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม

น าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏบิติังานใหม้ี
ประสิทธิภาพ

ส านกัการประปา

ยทุธฯที่ 6.3 - 15



ยทุธฯที่ 6.3 - 16
    6.3 แผนงานสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ใหม้ปีระสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.01

65 กอ่สร้างร้ัว ค.ส.ล. พร้อม
ปรับปรุงภมูทิัศนห์นา้ร้ัว
ด้านขนานถนนผังเมอืง โรง
ผลิตน้ าเกาะยม

เพื่อปอ้งกนัทรัพย์สินและ
สร้างความประทับใจ
ใหแ้กชุ่มชนโดยรอบและผู้
เยีย่มชม

 ร้ัว ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงภมูิ
ทัศนด้์านหนา้ร้ัว ยาวไมน่อ้ย
กว่า 180 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

1,500,000     ความยาวร้ัวและ
พื้นที่ที่ปรับปรุง
ภมูทิัศน์

ปกปอ้งทรัพย์สินของ
ทางราชการและ
ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจ

ส านกัการประปา

66 กจิกรรมวันที่ระลึกการ
กอ่ต้ังกจิการสถานธนานุ
บาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ วันที่ 12 
พฤษภาคม ของทุกปี

เพื่อประชาสัมพันธ์ให ้
ประชาชนทั่วไปทราบและ
เผยแพร่ผลการปฏบิติังาน
ของสถานธนานบุาล

จัดโครงการ/กจิกรรม วันที่
ระลึกการกอ่ต้ังกจิการสถานธ
นานบุาล จ านวน 3 โครงการ
1. จัดพิธีท าบญุทางศาสนา
2. บริจาคเงิน/ส่ิงของเพื่อ
กจิการสาธารณกศุล
3. จัดท าของที่ระลึก จ านวน 
300 ชิน้

30,000         30,000         30,000         30,000         จ านวนกจิกรรม
ที่จัด

การมส่ีวนร่วมในการ
 ตอบแทนสังคม และ
ประชาชนได้รับประ 
โยชนจ์ากกจิกรรมใน 
วันที่ระลึกกอ่ต้ัง
กจิการสถานธนานุ
บาล

สถานธนานบุาล 1

67 ติดต้ังประตูเหล็กยืด
ภายนอกบริเวณทางเข้า
หอ้งด้านหลังของสถานธ
นานบุาล 1

เพื่อใหส้ถานธนานบุาลได้
ปอ้งกนัอนัตรายและมี
ความปลอดภยัใน
ทรัพย์สินของประชาชน
ได้ดียิง่ขึน้

ติดต้ังประตูเหล็กยืดบานคู่แบบ
ดึงเข้าหากนั ขนาด  3.00 x 
3.70  เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาล จ านวน 1 ชุด

45,000         จ านวนประตู
เหล็กที่ติดต้ัง

ประตูทางเข้า - ออก 
ด้านนอกมัน่คง
แข็งแรงได้มาตรฐาน
และเกดิความ
ปลอดภยัยิง่ขึน้

สถานธนานบุาล 1

68 ปรับปรุงเคาเตอร์ ประตู 
หนา้ต่าง อาคารสถานธนา
นบุาล 2

เพื่อปอ้งกนัและรักษา
ความปลอดภยัทรัพย์สิน
ของประชาชน

ปรับปรุงและซ่อมแซมเคาเตอร์
 ประตู พร้อมติดต้ังลูกกรงส
แตนเลส บริเวณเคาเตอร์ ประตู
 หนา้ต่าง อาคารสถานธนานุ
บาล 2

500,000        จ านวนพื้นที่
ปรับปรุง

อาคารสถานที่ มี
สภาพดี มคีวามมัน่คง
เรียบร้อยได้มาตรฐาน

สถานธนานบุาล 2

รวมงบประมาณ 170,285,800  46,402,000   21,802,000   15,802,000   
ยทุธฯที่ 6.3 - 16



แบบ ผ.02 - 1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที ่3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    1.1 แผนงานส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตทีด่ีขึน้.
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

2 สนับสนุนอาหารกลางวัน เพืใ่ห้นักเรียนได้รับอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ มีการพัฒนา
ด้านร่างกายและมีน้ าหนัก
ตามเกณฑ์

โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
จ านวน 2 แห่ง

  16,794,800   16,794,800   16,794,800   16,794,800 จ านวน 2  แห่ง นักเรียนมีสุขภาพดี มี
น้ าหนักตามเกณฑ์

ส านักการศึกษา ร.ร.สังกัดสพฐ. 
1.ร.ร.อนุบาล นว.     
2. อนุบาลเมือง นว.

3 ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า ท.4

เพือ่ขยายระบบไฟฟ้ารองรับ
อาคารเรียนใหม่

ขยายเขตไฟฟ้าหม้อแปลง       520,000 จ านวน 1 แห่ง มีไฟฟ้าพอเพียงต่อ
การจัดการเรียนการ
สอน

ท.4 กฟภ.นว.

4 ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า ท.6

เพือ่ให้ไฟฟ้าเพียงพอในการ
ใช้งาน

ขยายเขตไฟฟ้าอาคารใหม่       520,000 จ านวน 1 แห่ง มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ ท.6 กฟภ.นว.

5 ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า ท.8

เพือ่รองรับตึกที่สร้างใหม่ ให้
นักเรียนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าหม้อแปลง       500,000 จ านวน 1 จุด นักเรียนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ

ท.8 กผฟ.นว.

หน่วยงานทีข่อรับ
เงินอุดหนุน

เทศบาลนครนครสวรรค์
ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาสีป่ี (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

    1.1 แผนงานส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม
และพัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตทีด่ีขึน้.

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

หน่วยงานทีข่อรับ
เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

6 อุดหนุนโครงการอนุรักษ์
และส่งเสริมงานประเพณี
แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ าโพ

เพือ่เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัด

สนับสนุนงานประเพณีแห่
เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ าโพ
 ปีละ 1 คร้ัง

    2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000 เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

ประเพณีของท้องถิน่
คงอยูต่่อไป

ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

คณะกรรมการเจ้าพ่อ
เจ้าแม่ปากน้ าโพ

รวมงบประมาณ 21,399,800  19,859,800  19,859,800  19,859,800  

แบบ ผ.02 - 2



แบบ ผ.05 - 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่6  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    4.4 แผนงานปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบปอ้งกันน ้าทว่ม / และแก้ไขปญัหาน ้าทว่ม

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

1 กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
ริมแมน่้้านา่น ต้ังแต่ศาล
เจ้าถึงสะพานข้ามแม่น้้า
นา่นฝ่ังตรงข้ามวัดปากน้้า
โพเหนอื

เพื่อปอ้งกนัตล่ิงริม
แมน่้้าพัง

เขือ่นปอ้งกนัตล่ิงและถนนล้าลอง
หลังเขือ่น ยาว 1,810 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดเทศบาล

  176,000,000 จ้านวนความยาว
เขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
และถนนล้าลอง
หลังเขือ่น

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
มเีส้นทางคมนาคมใช้
สัญจร
ปอ้งกนัปญัหาน้้าเออ่
ล้นตล่ิง

ส้านกัการช่าง

2 กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
ริมแมน่้้าเจ้าพระยา ฝ่ังวัด
เขา ต้ังแต่บริเวณเชิง
สะพานเดชา ถึงหนา้บริษทั
เสริมสุข จ้ากดั

เพื่อปอ้งกนัตล่ิงริม
แมน่้้าพัง

เขือ่นปอ้งกนัตล่ิงและปรับปรุง
ถนนหลังเขือ่นยาว 1,320 เมตร
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
เทศบาล

  150,000,000 จ้านวนความยาว
เขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
และถนนหลัง
เขือ่น

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภยัมี
เส้นทางคมนาคมใช้
สัญจรปอ้งกนัปญัหา
น้้าเออ่ล้นตล่ิง

ส้านกัการช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

ส้าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด
เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี วัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

แบบ ผ.05

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แบบ ผ.05 - 1



แบบ ผ.05 - 2
    4.4 แผนงานปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบปอ้งกันน ้าทว่ม / และแก้ไขปญัหาน ้าทว่ม

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี วัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

แบบ ผ.05

3 กอ่สร้างคันปอ้งกนัน้้าท่วม
ถนนริมน้้าจากหนา้
โรงเรียนอนบุาลไปตามริม
แมน่้้าเจ้าพระยาถึงข้างวัด
เขือ่นแดงและตามแนว
ถนนสวรรค์วิถี ถึงแยกสันคู

เพื่อปอ้งกนัน้้าท่วมชุมชน
เมอืงนครสวรรค์

คันปอ้งกนัน้้าท่วมยาว 3,224 
เมตร พร้อมงานประกอบตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

  150,000,000 จ้านวนความยาว
คันปอ้งกนัน้้าท่วม

ปอ้งกนัปญัหาน้้าท่วม
ได้อย่าง
เต็มรูปแบบ

ส้านกัการช่าง

4 กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
ริมแมน่้้าปงิบริเวณเกาะยม
จากจุดส้ินเขือ่นบริเวณต้น
น้้าเจ้าพระยาถึงเชิงสะพาน
นมิมานรดี

เพื่อปอ้งกนัตล่ิงริม
แมน่้้าพัง

เขือ่นปอ้งกนัตล่ิงและถนนล้าลอง
หลังเขือ่น ยาว 1,178 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

  117,800,000 จ้านวนความยาว
เขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
และถนนล้าลอง
หลังเขือ่น

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
มเีส้นทางคมนาคมใช้
สัญจร
ปอ้งกนัปญัหาน้้าเออ่
ล้นตล่ิง

ส้านกัการช่าง

5 กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง 
ริมแมน่้้านา่นบริเวณเกาะ
ยม จากจุดส้ินสุดเขือ่น
บริเวณต้นน้้าเจ้าพระยาถึง
สะพานข้ามแม่น้้านา่นฝ่ัง
วัดปากน้้าโพเหนอื

เพื่อปอ้งกนัตล่ิงริม
แมน่้้าพัง

เขือ่นปอ้งกนัตล่ิงและถนนล้าลอง
หลังเขือ่น ยาว 1,580 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

  158,000,000 จ้านวนความยาว
เขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
และถนนล้าลอง
หลังเขือ่น

ราษฎรที่อยูอ่าศัยใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
มเีส้นทางคมนาคมใช้
สัญจร
ปอ้งกนัปญัหาน้้าเออ่
ล้นตล่ิง

ส้านกัการช่าง

รวมงบประมาณ 267,800,000  308,000,000  176,000,000  -             

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แบบ ผ.05 - 2



แบบ ผ.06 - 1

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

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

1 บริการประชาชนด้าน
ทะเบยีนราษฎรด้วยความ
รวดเร็ว

ลดขัน้ตอนและระยะเวลา
ในการบริการประชาชน
ด้านทะเบยีนราษฎร

ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการ
ใหบ้ริการเหลือ 10-15 นาที ต่อราย

  -  -  -  - จ านวนเวลาที่
ลดลง

การปฏบิติังาน
รวดเร็วสร้างความพึง
พอใจแกป่ระชาชน

งานทะเบยีนฯ

2 บริการประชาชนด้านบตัร
ประจ าตัวประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว

ลดขัน้ตอนและระยะเวลา
ในการบริการประชาชน
ด้านบตัรประจ าตัว
ประชาชน

ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการ
บริการเหลือ 10 นาทีต่อราย

  -  -  -  - จ านวนเวลาที่
ลดลง

การปฏบิติังาน
รวดเร็วสร้างความพึง
พอใจแกป่ระชาชน

งานทะเบยีนฯ

รวมงบประมาณ -            -            -            -            

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี(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.08 - 1

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ไม่โครเวฟ  จ านวน 1 เคร่ือง             13,000 ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

2 รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมัน่คง

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน  จ านวน 1 เคร่ือง

            16,000 ส านักปลัดเทศบาล
งานเทศกิจ

3 รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมัน่คง

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Injet 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

             4,300 ส านักปลัดเทศบาล
งานเทศกิจ

4 รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมัน่คง

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟคอมพิวเตอร์  
จ านวน 1 เคร่ือง

             3,200 ส านักปลัดเทศบาล
งานเทศกิจ

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน  จ านวน 1 เคร่ือง

            25,000 ส านักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ส าหรับอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้มารับบริการ

เคร่ืองสแกนเนอร์ จ านวน 1 เคร่ือง             29,000 ส านักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (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
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

7 รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมัน่คง

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 36000
 บีทียู จ านวน 3 เคร่ือง

          120,000 ส านักปลัดเทศบาล
งานเทศกิจ

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ส าหรับอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้มารับบริการ

เก้าอีแ้ถว 4 ที่นั่ง  จ านวน 8   ชุดๆ
 ละ 5,000 บาท

            40,000 ส านักปลัดเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ส าหรับอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้มารับบริการ

เก้าอีบ้าร์  จ านวน 7 ชุดๆ ละ 
1500  บาท

            10,500 ส านักปลัดเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

รถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2300 ซีซี 
แบบดับเบิล้แคบ เกียร์อัตโนมัติ

          895,000 ส านักปลัดเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ไฟ Beam 230 จ านวน 4 ดวง 
กล่องแร็ค ตัวควบคุม พร้อม
อุปกรณ์

            99,500 ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

12 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์ส านักงาน พร้อม
เคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง

            20,000 งานป้องกันฯ

แบบ ผ.08 - 2



แบบ ผ.08 - 3

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

13 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

รถยนยต์ดับเพลิง ส าหรับดับเพลิง
ในอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่
 พร้อมชุดดับเพลิงในอาคาร และ
อุปกรณ์ ครบชุดคอมพิวเตอร์
ส านักงาน พร้อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

        6,000,000 งานป้องกันฯ

14 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ชุดดับเพลิงในอาคาร(เส้ือคลุม,
กางเกง,หมวก,รองเท้า,ฮู๊ด) พร้อม
หน้ากากป้องกันควันพิษ จ านวน 1
 ชุด

            90,000 งานป้องกันฯ

15 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

หัวฉีดดับเพลิงในอาคาร จ านวน 1
 ชุด

            80,000 งานป้องกันฯ

16 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

บันไดอลูมิเนียม แบบ 2 ท่อน 
ส าหรับใช้ในงานดับเพลิง จ านวน 3
 ชุด

            50,000 งานป้องกันฯ

17 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ถังอากาศเคร่ืองช่วยหายใจพร้อม
หน้ากาก ส าหรับใช้กับชุดดับเพลิง
ในอาคาร พร้อมอุปกรณ์จ านวน 1
 ชุด

          175,000 งานป้องกันฯ

แบบ ผ.08 - 3



แบบ ผ.08 - 4

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

18 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองตรวจจับควันพิษ และแก๊สร่ัว
 แบบเคล่ือนย้ายได้ พร้อมอุปกรณ์
 จ านวน 1 ชุด

          160,000 งานป้องกันฯ

19 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองฟืน้คืนชีพหัวใจด้วยไฟฟ้า
แบบอัตในมัติ พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 4  เคร่ือง

          500,000 งานป้องกันฯ

20 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล้แค็ป
 ขับเคล่ือน 2 ล้อ ตกแต่งเป็นรถ
สายตรวจ ส าหรับตรวจภายใน
รอบอุทยานสวรรค์ พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 คัน

        1,100,000 งานป้องกันฯ

21 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ซ่อมใหญร่ถบรรทุกน้ า คันหมาย 11           250,000 งานป้องกันฯ

22 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ซ่อมใหญร่ถบรรทุกน้ า คันหมาย 16           250,000 งานป้องกันฯ

23 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ซ่อมใหญร่ถบรรทุกน้ า คัน
หมายเลข 17

          250,000 งานป้องกันฯ

แบบ ผ.08 - 4



แบบ ผ.08 - 5

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

24 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองตัดแต่งกิง่ไม้ แบบเคร่ืองยนต์
 จ านวน 2 เคร่ือง

          100,000 งานป้องกันฯ

25 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน งาน
ป้องกันฯ

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
 เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
ต่อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานให้
ทันสมัยยิง่ขึน้

บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมหรือ 
ปรับปรุงครุภัณฑ์และ ทรัพย์สิน
ของงานป้องกันฯ ที่มีวงเงินเกิน
กว่า 5,000 บาท

          900,000        50,000        50,000        50,000 งานป้องกันฯ

26 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

บ ารุงรักษาและปรับปรุงอาคาร
และส่ิงก่อสร้าง งานป้องกันฯ

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่ 
ให้มีความเรียบร้อยและ
สวยงาม  คงสภาพการใช้ 
งานได้มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารและส่ิงปลูกสร้างที่ประกอบ
หรือส่วนควบกับตัวอาคาร งาน
ป้องกันฯ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000
 บาท

          900,000      100,000      100,000      100,000 งานป้องกันฯ

27 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้าง

บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ กองวิชาการและ
แผนงาน

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่ 
ให้มีความเรียบร้อยและ
สวยงาม  คงสภาพการใช้ 
งานได้มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ของส านักปลัดเทศบาล

1,000,000        ส านักปลัดเทศบาล

28 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้าง

บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ กองวิชาการและ
แผนงาน

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่ 
ให้มีความเรียบร้อยและ
สวยงาม  คงสภาพการใช้ 
งานได้มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ส านักปลัดเทศบาล

400,000          ส านักปลัดเทศบาล

แบบ ผ.08 - 5



แบบ ผ.08 - 6

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

29 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 60,000 บีทียู 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด

            85,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

30 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้เหล้ก 4 ล้ินชัก จ านวน 3 ตู้ๆละ 
4,000 บาท

            12,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

31 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ไมโครโฟนไร้สาย ติดกล้องดิจิตอล
 DSLR จ านวน 1 ชุด

            30,000 กองวิชาการและ
แผนงาน
(งานประชาสัมพันธ์)

32 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองเสียงติดรถประชาสัมพันธ์ 
ประกอบด้วย
ไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด
ล าโพงตู้ 15 นิ้ว 2 ทาง
พาวเวอร์แอมป์รถยนต์ ขนาด 
600x600 1เคร่ือง

            89,500 กองวิชาการและ
แผนงาน
(งานประชาสัมพันธ์)

33 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 40 นิ้ว 
ความละเอียด 1920x1080 พิกเซล
 จ านวน 1 เคร่ือง

            16,000 กองวิชาการและ
แผนงาน
(งานประชาสัมพันธ์)

แบบ ผ.08 - 6



แบบ ผ.08 - 7

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

34 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

กล้องถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอระบบ
ดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 
20 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด

            99,000 กองวิชาการและ
แผนงาน
(งานประชาสัมพันธ์)

35 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 2 
เคร่ือง

            46,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

36 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ขาย ชนิด 
Blade Server จ านวน 3 เคร่ือง

          150,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

37 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ I/O Module Network 
10G for Blade Server จ านวน 1
 ชุด

            50,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

38 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ Router ชนิด 1 CPU 
Ram แรมไม่น้อยกว่า 256 MB  
จ านวน 4 ตัว

            20,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

39 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์  Network Switch L2 
ขนาดไม่น้อยกว่า 24ช่องสัญญาณ 
รองรับ 10GB Network ไม่น้อย
กว่า  2 Port จ านวน 4 เคร่ือง

            96,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ.08 - 7



แบบ ผ.08 - 8

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

40 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ Poe Network Switch  
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ 
จ านวน 4 เคร่ือง

            36,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

41 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Network Printer 
จ านวน 1 เครือง

             6,500 กองวิชาการและ
แผนงาน

42 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองโทรศัพท์ แบบ IP PHONE 
ชนิดต้ังโต๊ะจ านวน 20 เคร่ือง

            50,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

43 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

            16,000 กองวิชาการและ
แผนงาน
(งานนิติการ)

44 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฎิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

            22,000 กองวิชาการและ
แผนงาน
(งานวิเคราะห)์

45 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฎิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1เคร่ือง              3,200 กองวิชาการและ
แผนงาน
(งานวิเคราะห)์

แบบ ผ.08 - 8



แบบ ผ.08 - 9

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

46 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้าง

บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ กองวิชาการและ
แผนงาน

เพือ่บ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ของส านักการช่าง

บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมหรือ 
ปรับปรุงครุภัณฑ์และ ทรัพย์สิน
ของกองวิชาการและแผนงาน ที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

        1,000,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

47 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฎิบัติงาน

ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก จ านวน 5 ตู้             30,000 ส านักการคลัง

48 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฎิบัติงาน

เก้าอีส้ านักงาน หลังพิงต่ าหุม้ผ้า 
จ านวน 2 ตัว

             5,600 ส านักการคลัง

49 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฎิบัติงาน

เก้าอีส้ านักงาน ขาเล็กมีเท้าแขน
จ านวน 14 ตัว

            21,000 ส านักการคลัง

50 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฎิบัติงาน

เก้าอีส้ านักงาน หลังพิงต่ าหุม้หนัง
จ านวน 2 ตัว

             6,200 ส านักการคลัง

51 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฎิบัติงาน

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลจ านวน 6  เคร่ือง

          132,000 ส านักการคลัง

52 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฎิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงานจ านวน 2 เคร่ือง

            32,000 ส านักการคลัง

แบบ ผ.08 - 9



แบบ ผ.08 - 10

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

53 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฎิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 11 
เคร่ือง

            35,200 ส านักการคลัง

54 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฎิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด 
LEDขาว-ด า จ านวน 5 เคร่ือง

            39,500 ส านักการคลัง

55 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฎิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง

             7,900 ส านักการคลัง

56 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฎิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน
 1 เคร่ือง

             9,600 ส านักการคลัง

57 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวนขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000
 บีทียู จ านวน  6  เคร่ือง

          264,000 ส านักการช่าง

58 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า             22,000 ส านักการช่าง

59 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล
ความละเอียด 300x400 จุดต่อ
ตารางนิ้ว

          130,000 ส านักการช่าง

แบบ ผ.08 - 10



แบบ ผ.08 - 11

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

60 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ม้านั่งหินขัด มีพนักพิง ขนาดไม่
น้อยกว่า 70 x 80 เซนติเมตร 
จ านวน 10 ตัว

            12,000 ส านักการช่าง

61 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด
ความจุน้ าไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร 
จ านวน 6 ถัง

          108,000 ส านักการช่าง

62 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ใช้ในการออกก าลัง
กายของพนักงาน

โต๊ะเทเบิลเทนนิส ขนาดไม่น้อย
กว่า 9 ฟุต x 5 ฟุต x 2 ฟุต 6 นิ้ว

            60,000 ส านักการช่าง

63 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดต้ังเครน
 ขนาดไม่ต่ ากว่า 5 ตัน จ านวน  1 
คัน

        3,400,000 ส านักการช่าง

64 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

รถกวาดถนนแบบลากจูง (Rotary 
Broom) ชนิด 3 ล้อ จ านวน  1  
คัน

          350,000 ส านักการช่าง

65 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 10 ล้อ
 เคร่ืองยนต์ดีเซลมีก าลังไม่น้อยกว่า 
240 แรงม้า จ านวน 4 คัน

      14,400,000 ส านักการช่าง

แบบ ผ.08 - 11



แบบ ผ.08 - 12

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

66 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

รถเกล่ียดิน ขนาด 150 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

        7,500,000 ส านักการช่าง

67 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี 
แบบเปิดข้างเทท้าย จ านวน 1 คัน

          900,000 ส านักการช่าง

68 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

รถบรรทุก 6 ล้อ ติดต้ังเครน ขนาด
 3 ตัน

        3,200,000 ส านักการช่าง

69 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองปัน้เม็ดปุย๋อินทรีชีวภาพ 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1 
เคร่ือง

          734,000 ส านักการช่าง

70 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองตักขยะอัตโนมัติชนิดละเอียด
 พร้อมติดต้ังใช้งาน จ านวน 1 
เคร่ือง

        3,500,000 ส านักการช่าง

71 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองตักขยะอัตโนมัติชนิดหยาบ 
พร้อมติดต้ังใช้งาน จ านวน 1 เคร่ือง

        3,500,000 ส านักการช่าง

แบบ ผ.08 - 12



แบบ ผ.08 - 13

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

72 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งชนิดล่อ
น้ าในตัวจ านวน 50 เคร่ือง

      90,000,000 ส านักการช่าง

73 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน้ า Submersible 
จ านวน 2 ชุด

        3,500,000 ส านักการช่าง

74 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองผสมยางแอสฟัลท์ ขนาด 12
 ตันต่อชัว่โมง พร้อมสายพาน
ล าเลียง 
จ านวน 1 เคร่ือง

        4,000,000 ส านักการช่าง

75 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โคมไฟถนน LED และแผงโซล่า
เซลล์ จ านวน  10  ชุด

          450,000 ส านักการช่าง

76 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

จอน าเสนอผลงาน (BIG Pad) 
จ านวน  1  เคร่ือง

          350,000 ส านักการช่าง

77 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

หลอดประหยัดไฟ แอล อี ดี 
จ านวน 2,000 หลอด

        1,100,000 ส านักการช่าง

แบบ ผ.08 - 13



แบบ ผ.08 - 14

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

78 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

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 ส านักการช่าง

79 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ที่จ าเป็นเพียงพอส าหรับ
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองปัม้ลม จ านวน 1 เคร่ือง             50,000 ส านักการช่าง

80 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ที่จ าเป็นเพียงพอส าหรับ
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี จ านวน 1 
เคร่ือง

            36,000 ส านักการช่าง

81 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ที่จ าเป็นเพียงพอส าหรับ
การปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ ส าหรับงาน
ประมวลผลจ านวน 1 เคร่ือง

            21,000 ส านักการช่าง

แบบ ผ.08 - 14



แบบ ผ.08 - 15

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

82 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ที่จ าเป็นเพียงพอส าหรับ
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 3 เคร่ือง

            48,000 ส านักการช่าง

83 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ที่จ าเป็นเพียงพอส าหรับ
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INJET 
Printer)จ านวน 3 เคร่ือง

            12,900 ส านักการช่าง

84 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ที่จ าเป็นเพียงพอส าหรับ
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน  3  
เคร่ือง

             9,600 ส านักการช่าง

85 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ส านักการช่าง

เพือ่บ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ของส านักการช่าง

ครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่เช่น ยานพห
นะและเคร่ืองจักรกล ของส านัก
การช่าง

        6,000,000 ส านักการช่าง

86 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง ส านักการช่าง

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้างส านักการช่าง

          500,000 ส านักการช่าง

87 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานเจ้าหน้าที่       จ านวน 
1 ตัว

             4,100 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

แบบ ผ.08 - 15



แบบ ผ.08 - 16

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

88 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

มีเก้าอีบุ้นวมมีล้อเล่ือน         
จ านวน 18 ตัว

            30,600 งานบริการรักษา
ความสะอาด
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3   
งานธุการ

89 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

พัดลมแขวนติดผนัง  ขนาด 16 นิ้ว
 พร้อมติดต้ัง จ านวน 7 เคร่ือง
(2,000บาท/เคร่ือง)

            14,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

90 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

บอร์ดส่ือสารให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ ขนาด1.2x2 เมตร 
กรอบอลูมิเนียม มีกระจกบาน
เล่ือนด้านหน้า พืน้บุก ามะหยี่

             4,600 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

91 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

กระดานไวท์บอร์ด พร้อมขามี
ล้อเล่ือน ขนาด 1.20 x 1.80 เมตร
 จ านวน 1 ชุด

             5,250 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

92 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โพเดียม ขนาดกว้าง60 x ลึก40x 
สูง108 ซม.  จ านวน 1 ตัว

             6,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

แบบ ผ.08 - 16



แบบ ผ.08 - 17

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

93 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว พร้อม
ติดต้ังจ านวน 6 ตัว (2,500บาท/ตัว)

            15,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

94 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

พัดลมต้ังพืน้ ขนาด 22 นิ้ว จ านวน
 2 ตัว  (2,190บาท/ตัว)

             4,380 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

95 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ ากว่า 
48,000 บีทียู  (แบบแขวน) 
จ านวน 3 ตัว (56,000บาท/ตัว)

          168,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

96 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 15,000
 บีทียู จ านวน 1 ตัว 

            26,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

97 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ชุดรับแขก (โซฟา)  3  ชิน้ พร้อม
โต๊ะกลางจ านวน 1 ชุด

            13,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

98 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โต๊ะท างาน พร้อมเก้าอี ้        
จ านวน 2 ชุด (5,800บาท/ชุด)

            11,600 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

แบบ ผ.08 - 17



แบบ ผ.08 - 18

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

99 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โต๊ะพับเหล็ก จ านวน 6 ตัว 
(3,700บาท/ตัว)

            22,200 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

100 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เก้าอีบุ้นวมขาเหล็กจ านวน 200 
ตัว (490บาทx200ตัว)

            98,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

101 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กเก็บเคร่ืองเสียง จ านวน 1 ตู้             12,500 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

102 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ติดต้ังผ้าม่านปรับแสงในห้อง
ประชุมและในอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

ขนาด 2.9 x 1.5 เมตร จ านวน 9 
ช่อง ช่องละ 4,000 บาท

            36,000

ขนาด 1.6 x 1.5 เมตร จ านวน 2 
ช่อง ช่องละ 2,200 บาท

             4,400

ขนาด 2x5 เมตร จ านวน 1 ช่อง   
 ช่องละ 9,000 บาท

             9,000

แบบ ผ.08 - 18



แบบ ผ.08 - 19

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

103 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เก้าอีป้ระชุม 10 ตัว              6,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข4

104 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้เอกสาร ชนิดตู้บานเล่ือนกระจก 
5 ฟุต (ขนาด 91.5 x 45.7 x 183 
ซม.) จ านวน 4 ตู้ (ตู้ละ 4,500 
บาท)

            18,000 กลุ่มงานป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ

105 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้เอกสาร ชนิดตู้ 2 บานเปิดมือจับ
ฝัง (ขนาด 91.5 x 45.7 x 183 
ซม.) จ านวน 1 ตู้

             5,000 กลุ่มงานป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ

106 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน  ขนาดไม่ต่ ากว่า 
24,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

            33,000 ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

107 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ชุดรับแขก ประกอบด้วยโต๊ะกลาง 
1 ตัว และเก้าอี ้6 ตัวจ านวน 1 ชุด

            17,000 งานบริการรักษา
ความสะอาด

108 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพนักงาน จ านวน 2ตัว             13,000 งานบริการรักษา
ความสะอาด

แบบ ผ.08 - 19



แบบ ผ.08 - 20

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

109 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เก้าอีน้วม (เก้าอีจ้ัดเล้ียง)  จ านวน 
25 ตัว

            18,000 งานบริการรักษา
ความสะอาด

110 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เก้าอีท้ างานผู้บริหาร แบบล้อเล่ือน
 และมีพนักพิง         จ านวน 1 ตัว

             5,000 งานบริการรักษา
ความสะอาด

111 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

 โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอีแ้บบมี
พนักพิง 8 ตัว จ านวน 1 ชุด

            26,000 งานบริการรักษา
ความสะอาด

112 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โต๊ะพับเหล็กขาซ่อน (ขนาด 76.2 x
 114.2 x 75 ซม.) จ านวน 1 ตัว

             2,800 กลุ่มงานป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ

113 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

รถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า 
120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน
 2 คัน

          104,000 งานบริการรักษา
ความสะอาด

114 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,300 ซีซี แบบดับเบิล้แคบ เกียร์
อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน

          895,000 งานบริการรักษา
ความสะอาด

แบบ ผ.08 - 20



แบบ ผ.08 - 21

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

115 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองอัดปุย๋เม็ดชีวภาพรุ่นพิเศษ
ติดกับเคร่ืองผสม จ านวน 1เคร่ือง

          300,000 งานบริการรักษา
ความสะอาด

116 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ระบบควบคุมเคร่ืองเสียง ในห้อง
ประชุม และนอกห้องฯภายใน
อาคารผู้สูงอายุพร้อมค่าติดต้ัง 
ประกอบด้วย
 - เคร่ืองขยายเสียง 240 w  1 
เคร่ือง
 - ล าโพงเพดาน 26 ตัว
 - ไมค์พร้อมสาย 2 ตัว
 - ไมค์ลอยพร้อมสาย 4 ตัว
 - ขาต้ังไมค์(ต้ังพืน้) 2 ตัว
 - ขาต้ังไมค์ (ต้ังโต๊ะ) 2 ตัว
 - เคร่ืองหร่ีปรับเสียง 2 set
 - กล่องรับภาพและเสียง 1  ชุด
 - กล่องรับไมค์โครโฟน 2 ชุด 
 - สายไฟจอภาพ 30 เมตร 
 - สายสัญญาณเสียง 120 เมตร
 - สายสัญญาณภาพ 90 เมตร      
    จ านวน 1 ชุด

          163,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

แบบ ผ.08 - 21



แบบ ผ.08 - 22

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

117 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
 ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 
ล้านพิกเซล   จ านวน 1 เคร่ือง

             9,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

118 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ทีวีจอแบน 46 นิ้ว LED         
จ านวน 1 เคร่ือง

            27,990 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

119 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ
ขนาด 2x3 เมตร  พร้อมค่าติดต้ัง
ประกอบด้วย 
- สายไฟโปรเจคเตอร์ 30 เมตร
 - สายสัญญาณคอมฯ 20 เมตร
 - ขายึดโปรเจคเตอร์ 1500 บาท  
  จ านวน 1 ชุด

            57,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

120 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โคมไฟผ่าตัดเล็ก จ านวน 1 เคร่ือง             20,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข4

121 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองวัดความดันโลหิตต้ังพืน้ แบบ
เข็ม จ านวน 1 เคร่ือง

             5,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข4

แบบ ผ.08 - 22



แบบ ผ.08 - 23

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

122 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เตาแก๊ส 2 หัว   จ านวน 1 เตา              2,400 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

123 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

คูลเลอร์น้ าร้อน ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 20 ลิตร จ านวน 1 ใบ

             4,090 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

124 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

คูลเลอร์น้ าเย็น ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 50 ลิตร  จ านวน 1 ใบ

             5,800 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

125 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้เย็น 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 
13 คิว  จ านวน 1 เคร่ือง

            15,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

126 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

            16,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข1

127 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า          จ านวน 
 1  เคร่ือง

             3,200 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข1

แบบ ผ.08 - 23



แบบ ผ.08 - 24

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

128 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

             4,300 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข1

129 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊      
ขนาด 15 นิ้ว  จ านวน 1 เคร่ือง

            24,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

130 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

            16,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข4

131 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน  1  
เคร่ือง

             3,200 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข4

132 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

             4,300 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข4

133 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส านักงาน 
จ านวน 2 เคร่ือง

            32,000 กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.08 - 24



แบบ ผ.08 - 25

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

134 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
 จ านวน 1 เคร่ือง

            16,000 กลุ่มงานป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ

135 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง              3,200 กลุ่มงานป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ

136 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

             4,300 กลุ่มงานป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ

137 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองช็อตสุกรสลบด้วยไฟฟ้า 
จ านวน 1 เคร่ือง

            62,000 งานสัตวแพทย์

138 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ห้องสุขาเคล่ือนที่ จ านวน 2 ห้อง             60,000 งานบริการรักษา
ความสะอาด

แบบ ผ.08 - 25



แบบ ผ.08 - 26

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

139 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับใช้เป็นตู้เก็บ
เอกสารและพัสดุของ
ส านักการศึกษา เนื่องจาก
ตู้เก็บมีไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน และเพือ่ความเป็น
ระเบียบ ปลอดภัยของ
ทรัพย์สินทางราชการ

ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 4 ตู้             22,000 ส านักการศึกษา

140 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 2 ล้ินชัก  จ านวน  1 หลัง              3,500 ส านักการศึกษา

141 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 1 เมตร 
พร้อมเก้าอี ้จ านวน 1 ชุด

             3,200 ส านักการศึกษา

142 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

พัดลมต้ังพืน้ปรับระดับได้ ขนาด
ใบพัดไม่ต่ ากว่า 18 นิ้ว จ านวน 2 
เคร่ือง

             4,000 ส านักการศึกษา

143 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก ชนิด 2 ตอน ชัน้บน
กระจกบานเล่ือน ชัน้ล่างบาน
เล่ือนทึบ จ านวน 3 ชุด

            21,000          7,000 ส านักการศึกษา

แบบ ผ.08 - 26



แบบ ผ.08 - 27

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

144 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานเหล็กพร้อมเก้าอีห้นังบุ
นวม มีเท้าแขนและพนักพิง ขา 5 
ก้าน จ านวน 8 ชุด

            52,000 ส านักการศึกษา

145 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว             12,000 ส านักการศึกษา

146 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เก้าอีผู้้บริหารมีพนักพิง จ านวน 1 
ตัว

             4,600 ส านักการศึกษา

147 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เก้าอีส้ านักงานมีพนักพิง จ านวน 2
 ตัว/ปี

             7,000          7,000 ส านักการศึกษา

148 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 
6 ตัว/ปี

            12,000 ท.1

149 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

พัดลมติดเพดาน ขนาด 48 นิ้ว 
จ านวน 6 ตัว/ปี

            10,800 ท.1

แบบ ผ.08 - 27



แบบ ผ.08 - 28

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

150 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
ความจุ 1,500 ลิตร จ านวน 2 ถัง

            15,000 ท.1

151 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดผนังขนาดไม่ต่ ากว่า 
24,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง 
(รวมค่าติดต้ัง)

            28,000 ท.2

152 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว-ด า)ความเร็ว๑๐แผ่นต่อนาที 
จ านวน 1 เคร่ือง

            50,000 ท.2

153 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 6 หลัง             33,000 ท.2

154 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล
ความละเอียด 300x400 จุดต่อ
ตารางนิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

          130,000 ท.4

155 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก ชนิด 2 ตอน ชัน้บน
กระจกบานเล่ือน ชัน้ล่างบาน
เล่ือนทึบ จ านวน 5 ชุด/ปี

            35,000 ท.5

แบบ ผ.08 - 28



แบบ ผ.08 - 29

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

156 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งระดับชัน้
ประถมศึกษา ขนาด 70x200x75 
ซม. จ านวน 30 ชุด/ปี

          105,000 ท.6

157 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี ้ระดับ
มัธยมศึกษา  ขนาด 80x200x75 
ซม.จ านวน 50 ชุด/ปี

          210,000 ท.6

158 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โต๊ะพับเหล็กโครงเหล็ก ขาเหล็ก 
จ านวน 40 ตัว/ปี

          120,000 ท.7

159 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้จ านวน 
10/ปี

            65,000 ท.7

160 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 15 หลัง/ปี             82,500 ท.7

161 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กทรงสูงบานเล่ือน จ านวน 
15 หลัง/ปี

            75,000 ท.7

แบบ ผ.08 - 29



แบบ ผ.08 - 30

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

162 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือน
กระจก ขนาด 91.3x45.7x183 

cm  จ านวน 4  ตัว  (ตัวละ 4,200)

            16,800 ท.8

163 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 
24,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

            30,000 ศพด.ร.ร.ท.1

164 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก ชนิด 2 ตอน ชัน้บน
กระจกบานเล่ือน ชัน้ล่างบาน
เล่ือนทึบ จ านวน 1 ชุด

             7,000 ศพด.ร.ร.ท.1

165 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้จ านวน 1 ชุด              6,500 ศพด.ร.ร.ท.1

166 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

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

167 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

มุง้ลวดพร้อมอุปกรณ์รวมติดต้ัง  
ขนาด  110 ซม. x 80 ซม. จ านวน
 12 ช่อง

             9,000 ศพด.ร.ร.ท.2

แบบ ผ.08 - 30



แบบ ผ.08 - 31

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

168 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

พัดลมติดผนัง  ขนาดไม่น้อยกว่า 
18 นิ้ว จ านวน 6 ตัว

             9,000 ศพด.ร.ร.ท.2

169 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้เก็บที่นอน 15 ช่อง ขนาด กว้าง 
150 ซม. สูง 100 ซม. ลึก 40 ซม. 
 จ านวน 2 หลัง

            11,000 ศพด.ร.ร.ท.2

170 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 
จ านวน 1 เคร่ือง

            26,000 ศพด.ร.ร.ท.3

171 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 
จ านวน 2 เคร่ือง

            52,000 ศพด.ร.ร.ท.4

172 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 2 ตู้             11,000 ศพด.ร.ร.ท.5

173 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 2 ตู้             14,000 ศพด.ร.ร.ท.5

174 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

โต๊ะเอนกประสงค์ขาเหล็กพับได้ 
จ านวน 5 ตัว

            10,500 ศพด.ร.ร.ท.5

แบบ ผ.08 - 31



แบบ ผ.08 - 32

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

175 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 2 ตู้             11,000 ศพด.ร.ร.ท.6

176 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 2 ตู้             14,000 ศพด.ร.ร.ท.6

177 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 2 ตู้             11,000 ศพด.ร.ร.ท.7

178 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 2 ตู้             14,000 ศพด.ร.ร.ท.7

179 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 2 ตู้             11,000 ศพด.ร.ร.ท.8

180 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 2 ตู้             14,000 ศพด.ร.ร.ท.8

แบบ ผ.08 - 32



แบบ ผ.08 - 33

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

181 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โต๊ะเอนกประสงค์ขาเหล็กทับได้ 
ขาพับเก็บ กว้าง 76 ซม.X ยาว 
120 ซม. X สูง 47 ซม. จ านวน 5 
ตัว

            10,500 ศพด.ชุมชนชอนตะวัน

182 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 2 ตู้             15,800 ศพด.ชุมชนพระบาง
มงคล

183 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ ากว่า 
24,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง

            56,000 ศพด.ทน.นว.

184 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ชัน้วางหนังสือท าจากไม้ปาร์ติเกิล
บอร์ด กว้าง 90 x ยาว 90 x สูง 
30 ซม. จ านวน 4 ตัว

             6,900 ศพด.ทน.นว.

185 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โต๊ะเอนกประสงค์ขาเหล็ก พับได้ 
กว้าง 75 x ยาว 180 x สูง 75 ซม.
 จ านวน 4 ตัว

             8,600 ศพด.ทน.นว.

186 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โต๊ะพร้อมเก้าอีน้ักเรียน  ระดับ
ประถมศึกษา  จ านวน 100 ชุด ๆ  
 ละ  1,300 บาท (100 ชุด/ ปี )

          130,000      130,000      130,000      130,000 ท.3

แบบ ผ.08 - 33



แบบ ผ.08 - 34

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

187 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โต๊ะพร้อมเก้าอีน้ักเรียน  ระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 100 ชุด  ชุด
ละ 1,400  บาท  (100ชุด / ปี )

          140,000      140,000      140,000      140,000 ท.3

188 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โต๊ะพร้อมเก้าอีน้ักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 150 ชุด/ปี

          195,000      195,000 ท.7

189 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

โต๊ะพร้อมเก้าอี ้4ที่นั่ง ระดับ
อนุบาล จ านวน 20 ชุด/ปี

            90,000        90,000        90,000 ท.7

190 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้ระบบการไหลเวียน
ของน้ าประปาภายใน
อาคารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เคร่ืองปัม้น้ าอัตโนมัติ SUPER 
PUMP /รุ่น UMCH 755s  ก าลัง 
750 WATT 220V. 1"X1" จ านวน
 1 ตัว/ปี

            11,000        11,000 ท.5

191 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้ระบบการไหลเวียน
ของน้ าประปาภายใน
อาคารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปัม้น้ าอัตโนมัติรุ่นแรงดันคงที่ 200
 Watt จ านวน 2 ชุด/ปี

            13,600        13,600 ท.6

แบบ ผ.08 - 34



แบบ ผ.08 - 35

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

192 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

เคร่ืองปัม้น้ าอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ า
กว่า 305 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง

             6,700 ศพด.วัดพรหมฯ

193 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ และค่าติดต้ังกล้องอิน
ฟาเรด 1  ชุด มี   16  ตัว

            90,000 ท.3

194 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ช่วยสอดส่องดูแล
รักษาทรัพย์สินของ
โรงเรียน

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ พร้อมค่าติดต้ังกล้องอิน
ฟาเรด จ านวน 1 ชุด/ปี (กล้อง 8 
ตัว)

            70,000 ท.5

195 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ระดับ
 XGA ขนาดค่าความส่องสว่างไม่
น้อยกว่า 3,500 ANSI LUMENS

            39,000 ท.1

196 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
ความละเอียด  20  ล้านพิกเซล  
จ านวน  1 ตัว

            35,000 ท.3

197 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

โทรทัศน์  แอล  อี  ดี  (LED  TV) 
 ระดับความละเอียด จอภาพ 
1366x 768    พิกเซล ขนาด  32 
 นิ้ว  จ านวน  1  เคร่ือง

             8,000 ท.3

แบบ ผ.08 - 35



แบบ ผ.08 - 36

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

198 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ความละเอียดจอภาพไม่ต่ ากว่า 
1920x1080 พิกเซล ขนาด 
จอภาพ 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

            13,000 ศพด.ร.ร.ท.1

199 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ความละเอียดจกภาพไม่ต่ ากว่า 
1920x1080 พิกเซล ขนาด 
จอภาพขัน้ต่ า 55 นิ้ว จ านวน 1 
เคร่ือง

            32,000 ศพด.วัดพรหมจริยา
วาส

200 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาด
จอภาพไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว ความ
ละเอียด 1920x1080 พิกเซล 
จ านวน 3 เคร่ือง

            48,000 ศพด.ทน.นว.

201 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

ตู้เย็น 2 ประตู ขนาดความจุภายใน
ไม่ต่ ากว่า 9 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้

            15,000 ส านักการศึกษา

202 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

ผ้าม่านเวทีพร้อมอุปกรณ์รวมค่า
ติดต้ัง

          100,000 ท.2

203 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ใช้ในการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของโรงเรียน

เคร่ืองตัดหญา้แบบข้อแข็ง ไม่ต่ า
กว่า 1.9 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง

             9,500 ท.5

แบบ ผ.08 - 36



แบบ ผ.08 - 37

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

204 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

หม้อหุงข้าวแก๊ส ขนาด 10 ลิตร 
จ านวน 3 ใบ

            16,500 ท.6

205 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

เตาแก๊ส ครบชุด ประกอบด้วย 
สายแก๊ส ขาแก๊ส วาล์ว จ านวน 3 
ชุด

             3,800 ท.6

206 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิก
ฟุต จ านวน 1 เคร่ือง

             9,400 ศพด.ร.ร.ท.1

207 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 
2 ก๊อก จ านวน 1 เคร่ือง

            15,000 ศพด ท.7

208 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 
2 ก๊อก จ านวน 1 เคร่ือง

            15,000 ศพด ท.8

209 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

เคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดาขนาด 15
 ก.ก. จ านวน 1 เคร่ือง

            18,000 ศพด.ชุมชนพระบาง
มงคล

แบบ ผ.08 - 37



แบบ ผ.08 - 38

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

210 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

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.ชุมชนพระบาง
มงคล

211 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ใช้ในการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของโรงเรียน

เคร่ืองตัดเหล็ก (ไฟเบอร์) จ านวน 
1 เคร่ือง แบบแท่นขนาดไม่น้อย
กว่า 14 นิ้ว

             4,600 ท.5

212 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้จัดพิมพ์เอกสาร
ด้านส านักงานของหน่วย
ศึกษานิเทศก์ สน.ศึกษา 
เนื่องจากเคร่ืองเดิมอายุ
การใช้งานนานและต้อง
ซ่อมบ ารุงบ่อยคร้ัง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) 
จ านวน 5  ชุด

            85,000    ส านักการศึกษา

213 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟจ านวน 4เคร่ือง             12,800 ส านักการศึกษา

214 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้เป็นเคร่ืองพิมพ์
เอกสารด้านส านักงาน
ของหน่วยศึกษานิเทศก์

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ชัน่ แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  จ านวน 4 เคร่ือง

            31,600 ส านักการศึกษา

215 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
 ขาวด า (30 หน้า/นาที)  จ านวน 1
 เคร่ือง

             7,900 ส านักการศึกษา

แบบ ผ.08 - 38



แบบ ผ.08 - 39

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

216 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้จัดท าเอกสาร 
ประมวลผลข้อมูลส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ส่ือ Multrmedia

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส านักงาน  
(จอภาพประมวลผลแบบ 1 LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) 
จ านวน 1  ชุด

            23,000 ส านักการศึกษา

217 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ส ารองไฟฟ้าให้กับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts) จ านวน
 1 เคร่ือง

             3,200 ส านักการศึกษา

218 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้พิมพ์เอกสาร ส่ือ
ส่ิงพิมพ์

เคร่ืองพิมพ์ Inkljet Multi 
Function  จ านวน 1 เคร่ือง

             7,900 ส านักการศึกษา

219 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ชัน่ชนิด
เลเซอร์ ขาวด า

             9,600 ส านักการศึกษา

220 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล  แบบที่  2 จ านวน  1 
 เคร่ือง

            29,000 ท.1

221 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction  แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)  จ านวน 1   
เคร่ือง

             7,900 ท.1

222 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction  ชนิด
เลเซอร์/ ชนิด  LED สี  จ านวน 1 
  เคร่ือง

            17,000 ท.1

223 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก INKJET 
PRINTER พร้อมอิงค์แทงค์ จ านวน
 2 ชุด

            13,000 ท.2

แบบ ผ.08 - 39



แบบ ผ.08 - 40

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

224 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 
ชุด

            16,000 ท.2

225 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน   
พร้อมการติดต้ังและอุปกรณ์ต่อ
พวง  จ านวน 30 ชุด

          480,000 ท.3

226 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction  ชนิด
เลเซอร์/ ชนิด  LED สี  จ านวน 1 
  เคร่ือง

            17,000 ท.3

227 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล  แบบที่  2 จ านวน  1 
 เคร่ือง

            29,000 ท.3

228 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ด า แบบ Network (33 หน้า/นาที)
 จ านวน 2 เคร่ือง/ปี

            32,000 ท.5

229 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
 จ านวน 5 เคร่ือง

            80,000 ท.8

230 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก All in 
one    จ านวน 1 เคร่ือง

             8,000 ศพด.ร.ร.ท.1

231 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน
 1 เคร่ือง

             9,600 ศพด.ชุมชนชอนตะวัน

แบบ ผ.08 - 40



แบบ ผ.08 - 41

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

232 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน
 1 เคร่ือง

             9,600 ศพด.ชุมชนพระบาง
มงคล

233 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือ่
บ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญซ่ึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง)

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบงานให้
ทันสมัย

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์           500,000      500,000      500,000      500,000 ส านักการศึกษา

234 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้มีครุ
ภัณ์ทางการศึกษาใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน

จัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้แก่
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ทั้ง 8 โรงเรียน ดังนี้

 เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

ส านักการศึกษา

  1. ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์         2,304,000 ส านักการศึกษา
2.ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทาง     
ภาษา

        3,552,000 ส านักการศึกษา

3.ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์           764,000 ส านักการศึกษา
4.ครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์         3,088,000 ส านักการศึกษา
5.ครุภัณฑ์ห้องฟิสิกส์ ท.4,ท.3         1,090,000 ส านักการศึกษา
6. ครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา ท.4,      
 ท.3

        1,143,800 ส านักการศึกษา

6. ครุภัณฑ์ห้องเคมี ท.4, ท.3           738,900 ส านักการศึกษา
235 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงาน
 - เก้าอีบุ้นวม 200 ตัว           190,000 กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.08 - 41



แบบ ผ.08 - 42

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

236 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 - เก้าอีพ้ลาสติก 1,000 ตัว           300,000 กองสวัสดิการสังคม

237 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 5 เคร่ือง

            80,000 กองสวัสดิการสังคม

238 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ 
จ านวน 2 เคร่ือง

            42,000 กองสวัสดิการสังคม

239 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 - เคร่ืองส ารองไฟขนาด 2 kVA 
จ านวน  10 เคร่ือง

          130,000 กองสวัสดิการสังคม

240 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 5 
เคร่ือง

            39,500 กองสวัสดิการสังคม

241 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 - พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด
ไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว จ านวน 5 
เคร่ือง

            15,000 กองสวัสดิการสังคม

242 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 - พัดลมไอเย็น ขนาดไบพัดไม่
น้อยกว่า 22 นิ้ว จ านวน 5 เคร่ือง

          125,000 กองสวัสดิการสังคม

243 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 - พัดลมต้ังพืน้ ขนาดใบพัดไม่น้อย
กว่า 16 นิ้ว จ านวน 5 เคร่ือง

             7,500 กองสวัสดิการสังคม

244 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 - โต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน 
200 ตัว

          640,000 กองสวัสดิการสังคม

245 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 - กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้าน
พิกเซล จ านวน 4 เคร่ือง

            36,000 กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.08 - 42



แบบ ผ.08 - 43

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

246 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 - กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ใน
การติดต้ัง

          100,000 กองสวัสดิการสังคม

247 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 - หอกระจายข่าว พร้อมอุปกรณ์
และรวมติดต้ัง จ านวน 5 ชุด

          360,000 กองสวัสดิการสังคม

248 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 - สายล าโพง จ านวน 2 เส้น             20,000 กองสวัสดิการสังคม

249 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 - กลองชุด 1 ชุด พร้อมฉาบ และ
อุปกรณ์

            30,000 กองสวัสดิการสังคม

250 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 - กีต้าร์ไฟฟ้า 2 ตัว พร้อมอุปกรณ์             20,000 กองสวัสดิการสังคม

251 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 - กีต้าร์เบส 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์             10,000 กองสวัสดิการสังคม

252 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 - กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า 1 ตัว พร้อม
อุปกรณ์

             7,000 กองสวัสดิการสังคม

253 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 - อีเลคโทน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์             22,000 กองสวัสดิการสังคม

254 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 - แอ๊ฟแฟ๊ค กีต้าร์ไฟฟ้า             10,000 กองสวัสดิการสังคม

255 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 - ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุตจ านวน
 1 เคร่ือง

            15,000 กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.08 - 43



แบบ ผ.08 - 44

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

256 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 - รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล้
แคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ จ านวน 1 คัน

          787,000 กองสวัสดิการสังคม

257 แผนงานสังคมสงเคาะห์ ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือ่ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มี
วงเงินเกิน 5,000 บาท)

เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

บ ารุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์
ของกองสวัสดิการสังคมที่มีวงเงิน
เกินกว่าเกินกว่า 5,000 บาท

          400,000 กองสวัสดิการสังคม

258 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา 
ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
 1900 ซี.ซี  จ านวน 2 คัน

        1,100,000 ส านักการประปา

259 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

รถบรรทุกไฮดรอลิกแบบตีนตะขาบ
 ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน และไม่
น้อยกว่า 38 แรงม้า

        1,600,000 ส านักการประปา

260 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

รถบรรทุกรถตีบตะขาบแบบลากจูง
เทลเลอร์ต่อพ่วง ขนาดบรรทุกไม่
น้อยกว่า 5 ตัน จ านวน 1 คัน

          200,000 ส านักการประปา

แบบ ผ.08 - 44



แบบ ผ.08 - 45

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

261 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

รถตักเอนกประสงค์ (Skid steer 
loader) ชนิดล้อยาง ขนาดล้อ
เท่ากันทั้ง 4 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล 4
 จังหวะ 4 สูบ มีก าลังแรงม้าสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า

        3,500,000 ส านักการประปา

262 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองวัดความเป็นกรด - ด่าง 1 
เคร่ือง

            80,250 ส านักการประปา

263 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองวัดความขุน่ 1 เคร่ือง           117,700 ส านักการประปา

264 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองวัดคลอรีน 1 เคร่ือง           267,500 ส านักการประปา

265 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ชุดเคร่ืองเชือ่ม HDPE  ขนาด 
63-160 มม. ระบบไฮโดรลิก 
จ านวน 1 เคร่ือง

          170,000 ส านักการประปา

แบบ ผ.08 - 45



แบบ ผ.08 - 46

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

266 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์  จ านวน 3
 เคร่ือง

            51,000 ส านักการประปา

267 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matris 
Printer แบบแคร่ส้ัน จ านวน 2 ชุด

            44,000 ส านักการประปา

268 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองสแกนบาร์โค๊ด (เคร่ือง
บันทึกหน่วน้ ามือถือ จ านวน 2 
เคร่ือง

          117,700 ส านักการประปา

269 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของส านักการประปา

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

บ ารุงรักษาและปรัปบรุงครุภัณฑ์
ของส านักการประปาที่มีวงเงินกว่า
  5,000 บาท

        4,000,000 ส านักการประปา

270 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 45,000 
บีทียู พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

            52,000 สถานธนานุบาล 1

271 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 3 
เคร่ือง

            87,000 สถานธนานุบาล 1

แบบ ผ.08 - 46



แบบ ผ.08 - 47

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

272 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินสถานธ
นานุบาล 1

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
 เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
ต่อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานให้
ทันสมัยยิง่ขึน้

บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมหรือ 
ปรับปรุงครุภัณฑ์และ ทรัพย์สิน
ของสถานธนานุบาล 1 ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท

            50,000        50,000        50,000        50,000 สถานธนานุบาล 1

273 แผนงานการพานิชย์ ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

บ ารุงรักษาและปรับปรุงอาคาร
และส่ิงก่อสร้าง สถานธนานุ
บาล 1

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่ 
ให้มีความเรียบร้อยและ
สวยงาม  คงสภาพการใช้ 
งานได้มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารและส่ิงปลูกสร้างที่ประกอบ
หรือส่วนควบกับตัวอาคารสถานธ
นานุบาล 1 ที่มีวงเงินเกินกว่า 
5,000 บาท

          100,000      100,000      100,000      100,000 สถานธนานุบาล 1

274 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 เคร่ือง              5,000 สถานธนานุบาล 2

275 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้เอกสาร 15 ล้ินชัก จ านวน 7 ตู้             52,000 สถานธนานุบาล 2

276 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แคร่ส้ัน จ านวน 2 
เคร่ือง

            20,000 สถานธนานุบาล 2

แบบ ผ.08 - 47



แบบ ผ.08 - 48

2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

แบบผ.08

277 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 1 
เคร่ือง

            10,000 สถานธนานุบาล 2

278 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ จ านวน 1 
เคร่ือง

            15,000 สถานธนานุบาล 2

279 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ระบบเชือ่มโยงระบบหน้าร้านและ
ระบบบัญชี

            50,000 สถานธนานุบาล 2

280 แผนงานการพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 2 บานประตู จ านวน 1 ตู้              5,500 สถานธนานุบาล 3

รวม    195,309,160   1,191,600   1,272,000   1,160,000

แบบ ผ.08 - 48



 

 

ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมนิผล 

 

  แผนพัฒนาสี่ปีที่ได้ด าเนินการไปสู่การปฏิบัติแล้วนั้น ต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่าง
เป็นขั้นตอนเพ่ือวัดระดับความส าเร็จหรือความล้มเหลวของแผนฯ เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ก าหนดแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2     
พ.ศ. 2559  ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 (1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์  ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยให้มีการประชุม
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล  ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนา  
ให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก  
จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์  และสรุปรายงานผลเสนอต่อ
นายกเทศมนตรี เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามล าดับต่อไป  
 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลนคร
นครสวรรค์  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
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2. ระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2559  หมวด 6 
 ข้อ 28  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย  
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่
คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้คณะกรรมการ
เลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของ
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 ข้อ 29  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 
 1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

การก าหนดองค์กรการรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2559  ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามระเบียบฯ
ดังกล่าว นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครสวรรค์ ตามค าสั่งเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ 254/2558  ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2558  และค าสั่ง
เทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ 301/2558  ลงวันที่  10  มีนาคม  2558  ประกอบด้วย 
 1. นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ 
 2. นายสันต ิ คุณาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
 3. นายคีรินทร์ ช านาญหมอ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
 4. นางบุบผาชาติ หมุนสา ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
 5. นายวสันต์ สอดสี ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
 6. ผู้แทนส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  กรรมการ 
 7. ผู้แทนส านักงานจังหวัดนครสวรรค์  กรรมการ 
 8. นายกิตติ เก่งกิตติภัทร ผู้อ านวยการส านักการช่าง กรรมการ 
 9. ว่าที่ร.ต.ประทีป อนันต์นาวี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 10. นายวิเชียร ธัญธเนส ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 11. นายวิสุทธิ สินเพ็ง รองปลัดเทศบาล กรรมการและเลขาฯ 
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 มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 1. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรม ตามโครงการ 
เพ่ือให้ทราบว่ามีการด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลถึงระยะใดแล้ว ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และแนวทางการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินการ เช่น Gant Chart  และจะ
ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามผลทุก 6 เดือน 
 2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริง เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ว่ามี
การด าเนินกิจกรรมโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และได้ผลเป็นอย่างไร 
เพ่ือวัดความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ โดยพิจารณา ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) จากเป้าหมาย (Targets) ของ
โครงการ  ซึ่งจะก าหนดห้วงเวลาในการประเมินผลทุก 6 เดือน 
 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 แนวทางการด าเนินงานได้ก าหนดประเด็นการประเมินผลไว้  3  ประเด็น  ดังนี้ 
 1. ประเด็นการประเมินผล : การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 ตัวชี้วัด KPIs : ร้อยละของจ านวนแผนงาน/โครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
 เป้าหมาย : ร้อยละ 80 
 วิธีการประเมินผล : ตรวจสอบจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 2. ประเด็นการประเมินผล : ผลการด าเนินงานตามแผนในส่วนของโครงการที่ได้ 
    ถูกน าไปสู่การปฏิบัติจาก ระบบ E-PLAN 
 ตัวชี้วัด KPIs : คะแนนผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 เป้าหมาย : ได้คะแนนผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 วิธีการประเมินผล : ตรวจสอบจากผลการรายงาน การออกติดตาม 
    ตรวจสอบการด าเนินแผนงาน/โครงการ ตามระยะ 
    เวลาที่ก าหนด 
 3. ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจของประชาชน 
 ตัวชี้วัด KPIs : ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแสดงความพึงใจ 
 เป้าหมาย : ร้อยละ 80 
 วิธีการประเมินผล : ส ารวจข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
  : ตรวจสอบจากแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็น 
    ของประชาชน 
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ส่ ว น ที่  5  -  4 

การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุประยะหกเดือน และรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลใน
ภาพรวมอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย  ปีละ 2  ครั้งภายใน
เดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า  30  วัน   
 

ตารางห้วงระยะเวลาการติดตามและประเมินผลการด าเนินการโครงการ 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ระยะเวลาด าเนนิการ

คร้ังที่

ปปีจัจุบนั ปถีัดไป
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