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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมให้มปีระสิทธิภาพ
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1. ยุทธศาสตร์ดา้นการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    1.4 แนวทางส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส้านึกในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารจัดการและการ
ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ลงทุนโดยเอกชน
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่ให้เอกชนเข้า
มาร่วมลงทุนบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนและขยะบ่อฝัง
กลบของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และ อปท.
 พืน้ทีใ่กล้เคียงโดยใช้
เทคโนโลยีแปลงขยะ
มูลฝอยชุมชนเป็น
เชื้อเพลิงพลังงาน RDF

ระบบทีน่ าขยะมูลฝอยชุมชน
และขยะบ่อฝังกลบมาผ่านการ
ย่อยเพือ่ลดขนาดการคัดแยก
และปรับปรุงคุณภาพให้เป็น
เชื้อเพลิงพลังงาน RDF 
รายละเอียดตามข้อก าหนดของ
เทศบาล

275,000,000
เอกชนลงทุน

275,000,000
เอกชนลงทุน

18,250,000
ค่าก าจัดขยะ
มูลฝอยรายปี

ปริมาณขยะ
มูลฝอย
ชุมชนและ
ขยะในบ่อฝัง
กลบในพืน้ที่
ฝังกลบลด
น้อยลง

เพิม่ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน ทีท่ันสมัย
และถูกหลักสุขาภิบาล 
สามารถน าขยะมูลฝอย
ชุมชนและขยะบ่อฝัง
กลบมาแปลงเป็น
เชื้อเพลิงพลังงาน RDF 
รองรับการเจริญเติบโต
ของชุมชนเมืองใน
อนาคตได้

ส านักการช่าง

งบประมาณเงินอุดหนุน 275,000,000  275,000,000  18,250,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01
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ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรทีส่มดุล

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง

    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 งานจัดหาเคร่ืองสูบน ้า
ไฟฟ้าขนาด 800 ลบ.
ม./ชม. โรงสูบน ้าแรง
ต้่าที ่3 จ้านวน 1 งาน

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
ในการผลิตน ้าประปา

1.จัดหาและติดตั งเคร่ืองสูบน ้า
ดิบ ส่งน ้าได้ 800 ลบ.ม./ชม. 
จ้านวน 1 ชุด
2.จัดหาและติดตั งท่อทางดูด 
ทางส่ง ของเคร่ืองสูบน ้าดิบชุด
ใหม่ จ้านวน 1 ชุด
3.สายเมนไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม
ไฟฟ้า จ้านวน 1 ชุด
รายละเอียดตามข้อก้าหนดของ
เทศบาล

990,000       จ้านวน
เคร่ืองสูบน ้า
ทีจ่ัดหา

ประชาชนมีน ้าสะอาดใช้ 
อปุโภคบริโภคอยา่งทัว่ถงึ
และเพยีงพอ

ส้านักการ
ประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

2



3

    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

2 งานปรับปรุงระบบท่อ
จ่ายน ้าโรงสูบน ้าแรงต้่า
ที ่2

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
ในการผลิตน ้าประปา

1.จัดหาและติดตั งประตูน ้าชุด
ใหม่ จ้านวน 1 งาน
จัดหาและติดตั งทางส่งของท่อ
ร่วมส่งน ้าภายในโรงสูบน ้า 
จ้านวน 1 งาน
ตามแบบแปลรายะเอียดของ
เทศบาล

1,800,000     จ้านวน
เคร่ืองสูบน ้า
ทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชนมีน ้าสะอาดใช้ 
อปุโภคบริโภคอยา่งทัว่ถงึ
และเพยีงพอ

ส้านักการ
ประปา

งบประมาณเงินอุดหนุน 2,790,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่8 การสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี
6. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 มอบใบประกาศเกียรติ
คุณเชิดชูเกียรติ แก่ผู้
ช าระภาษีถูกต้อง
ประจ าปี 2560

เพือ่เสริมสร้างจิตส านึก 
และเชิดชูเกียรติเพือ่เป็น
แบบอย่างทีดี่ในการเสีย
ภาษีอย่างถูกต้อง 
นับเป็นความภาคภูมิใจ
ให้แก่ผู้รับใบประกาศ
เกียรติคุณ และเป็นการ
เร่งรัดรายได้ของเทศบาล
 เพือ่น ามาพัฒนา
ท้องถิ่นและพัฒนา
คุณภาพชีวิตทีดี่ของ
ประชาชน

 - ใบประกาศเกียรติคุณเชิดชู
เกียรติ แก่ผู้ช าระภาษีถูกต้อง
ประจ าปี 2560 ใส่กรอบพร้อม
กล่อง ชุดละ 1,000 บาท จ านวน
 50 ชุด เพือ่มอบให้ผู้เสียภาษี
ถูกต้อง จ านวน 50 ราย
 - ค่าใช้จ่ายในวันมอบประกาศ 
เป็นค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าใช่จ่ายอื่น ๆ

        52,500 จ านวนใบ
ประกาศเกียรติ
คุณฯ

มีประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้
เพิม่ขึ้นและ
ประชาชนสมัครใจ
ในการเสียภาษี
เพือ่น ารายได้
พัฒนาท้องถิ่น

ส านักการคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01
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    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2560 2561 2562
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01

2 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
เพือ่ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า

เพือ่ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า ติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟ้า เพือ่ให้
การใช้ไฟฟ้าภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นไป
ด้วยความสะดวกราบร่ืน
 มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอ
ในการใช้งาน

ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
เพือ่ติดต้ังหม้อแปลงระบบ 22 
เควี 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ 
จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียด
ตามประมาณการของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค หนังสือ ที ่มท 
5307.32/นว (บค)-0625/2559 
ลว. 14 ก.ค.59

      372,700 ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าทีข่ยาย
เขตเพือ่ติดต้ัง
หม้อแปลง
ไฟฟ้าระบบ 22
 เควี 3 เฟส 
ขนาด 160 เควี
เอ

โรงเรียนติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟ้า
ภายในศูนย?พัฒนา
เด็กเล็กท าให้มี
กระแสไฟฟ้า
เพียงพอ

ศพด.ท.4

งบประมาณเทศบาล 425,200      
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

1) ยุทธศาสตร์ดา้นการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   1.1 แนวทำงส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยำวชน และประชำชน มีพฤติกรรม
สุขภำพ และกำรป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมำะสมและพัฒนำระบบเครือข่ำยกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ ให้ครอบคลุมทัว่ถึง เพือ่คุณภำพชีวิตทีดี่ขึ้น

   1.2 แนวทำงเพิม่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และปลูกฝังจิตส ำนึก ให้ตระหนักถึงพิษภัย
ของยำเสพติด ให้แก่เด็กเยำวชนและประชำชน

   1.3 แนวทำงเสริมสร้ำง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพให้มี
ประสิทธิภำพ

   1.4 แนวทำงส่งเสริม พัฒนำ สร้ำงจิตส ำนึกในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมและ
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติเพือ่กำรป้องกันและลดปัญหำมลพิษ และระบบ
ปรับปรุงคุณภำพน้ ำ

        1   275,000,000         1   275,000,000         1     18,250,000         3   568,250,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1          275,000,000 1         275,000,000 1           18,250,000 3         568,250,000
4) ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
   4.1 แนวทำงพฒันำระบบคมนำคม กำรจรำจรและขนส่ง ติดต้ังระบบไฟฟำ้สำธำรณะ

   4.2 แนวทำงปรับปรุงภูมิทัศน์พฒันำแหล่งท่องเทีย่ว พืน้ทีน่ันทนำกำร และ
สวนสำธำรณะ

   4.3 แนวทำงปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภำพ กำรขยำยระบบผลิต และจ ำหน่ำย
น้ ำประปำ พร้อมพฒันำคุณภำพน้ ำประปำ

         2        2,790,000         -                    -           -                    -            2        2,790,000

ส่วนที ่5  บัญชโีครงการพัฒนา
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1 เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศำสตร์
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

ผ.03
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

ส่วนที ่5  บัญชโีครงการพัฒนา
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1 เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศำสตร์
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

ผ.03

   4.4 แนวทำงปรับปรุง และเพิม่ประสิทธิภำพระบบระบำยน้ ำ ระบบป้องกนัน้ ำท่วม /
 และแกไ้ขปัญหำน้ ำท่วม

รวม         2       2,790,000        -                   -          -                    -           2       2,790,000
6) ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
   6.1 แนวทำงส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล        -                   -          -                  -          -                   -          -                  -   
   6.2 แนวทำงพัฒนำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ        -                   -          -                  -          -                   -          -                  -   
   6.3 แนวทำงส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรกำรบริหำร ให้มีประสิทธิภำพและได้
มำตรฐำน

        2         425,200        -                  -          -                   -           2         425,200

รวม 2               425,200        -                  -         -                  -   2               425,200
รวมงบประมาณเทศบาล 4        3,215,200            -                  -         -                  -   4        3,215,200    

รวมทัง้สิ้น 5        278,215,200  1        275,000,000 1        18,250,000   7        571,465,200 
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