




ส่ ว น ที่  3  -  1 

ส่วนที่ 3 
 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงานสนับสนุน 

1 ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

1 แผนงานสาธารณสุข 
2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3 แผนงานการศึกษา 
4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5 แผนงานเคหะและชุมชน 
6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

สำนักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1.สำนักการศึกษา  
2.สำนักการชา่ง 
3.กองสวัสดิการ
สังคม 

2 ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

1 แผนงานการศึกษา 
2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

สำนักการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล  
สำนักการช่าง 

3 ด้านสวัสดิการ
สังคมและ
ชุมชน 

ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
4 แผนงานงบกลาง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

1.สำนักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
2.สำนักการชา่ง 

4 ด้านพฒันา
กายภาพเมือง 

ด้านการ
เศรษฐกิจ 

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2 แผนงานเคหะและชุมชน 
3 แผนงานการพาณชิย ์

สำนักการช่าง สำนักการประปา 

5 ด้านการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

ด้านบริหาร
ทั่วไป 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3 แผนงานสาธารณสุข 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

1.กองวิชาการและ
แผนงาน 
2.สำนักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

6 ด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

 - ด้าน
บริหารทั่วไป 
 - ด้านการ
ดำเนินงาน
อ่ืน 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2 แผนงานการพาณชิย ์
3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
4 แผนงานเคหะชุมชน 
5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
6 แผนงานสาธารณสุข 
7 แผนงานการศึกษา 
8 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ทุกสำนัก / ทุกกอง 



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 2

จ ำนวน งบประมำณ 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) โครงกำร  (บำท)

1) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

  1.1 แผนงำนสำธำรณสุข         -                          -   
  1.2 แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร

        -                          -   

  1.3 แผนงำนกำรศึกษำ        -                        -          -                        -           1              150,000        -                       -           -                        -            1                150,000
  1.4 แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน

        -                          -   

  1.5 แผนงำนเคหะและ
ชุมชน

        -                          -   

  1.6 แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป

        -                          -   

รวม        -                        -          -                        -           1              150,000        -                       -           -                        -            1                150,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 2



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 3

จ ำนวน งบประมำณ 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) โครงกำร  (บำท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01

2) ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ

  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ        -                        -          -                        -           1               20,000         1               20,000          1                20,000          3                 60,000
  2.2 แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร

       -                        -          -                        -           1           4,000,000        -                       -           -                        -            1             4,000,000

  2.3 แผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ

        -                          -   

  2.4 แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป

        -                          -   

รวม        -                        -          -                        -           2           4,020,000         1               20,000          1                20,000          4             4,060,000

3) ยุทธศาสตร์ด้าน
สวัสดิการสังคมและชุมชน
  3.1 แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน

        -                          -   

  3.2 แผนงำนสังคม
สงเครำะห์

        -                          -   

  3.3 แผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ

        -                          -   

  3.4 แผนงำนงบกลำง         -                          -   
รวม        -                        -          -                        -          -                        -          -                       -           -                        -           -                          -   

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 3



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 4

จ ำนวน งบประมำณ 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) โครงกำร  (บำท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01

4) ยุทธศาสตร์พัฒนา
กายภาพเมือง
  4.1 แผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ

       -                        -          -                        -          15          33,339,000         3         13,450,000          2            9,250,000         20            56,039,000

  4.2 แผนงำนเคหะและ
ชุมชน

        -                          -   

  4.3 แผนงำนกำรพำณิชย์        -                        -          -                        -           1           3,160,000        -                       -           -                        -            1             3,160,000
  4.4 แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป

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

รวม        -                        -          -                        -          17          37,499,000         3         13,450,000          2            9,250,000         22            60,199,000
5) ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
และความม่ันคง
  5.1 แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป

       -                        -          -                        -           2          12,000,000        -                       -           -                        -            2            12,000,000

  5.2 แผนงำนรักษำควำม
สงบภำยใน

        -                          -   

  5.3 แผนงำนสำธำรณสุข         -                          -   
  5.4 แผนงำนกำรพำณิชย์         -                          -   

รวม        -                        -          -                        -           2          12,000,000        -                       -           -                        -            2            12,000,000

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 4



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 5

จ ำนวน งบประมำณ 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) โครงกำร  (บำท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01

6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี
  6.1 แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป

       -                        -          -                        -           1           2,000,000        -                       -           -                        -            1             2,000,000

  6.2 แผนงำนกำรพำณิชย์         -                          -   
  6.3 แผนงำนกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน

        -                          -   

  6.4 แผนงำนเคหะชุมชน         -                          -   
  6.5 แผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ

        -                          -   

  6.6 แผนงำนสำธำรณสุข         -                          -   
  6.7 แผนงำนกำรศึกษำ         -                          -   
  6.8 แผนงำนสังคม
สงเครำะห์

        -                          -   

รวม        -                        -          -                        -           1           2,000,000        -                       -           -                        -            1             2,000,000
รวมโครงการท้ังส้ิน -     -                 -     -                 23      55,669,000       4       13,470,000       3         9,270,000         30       78,409,000         

ผ.02/1 ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
  แผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ

        -                          -   

  แผนงำนกำรพำณิชย์         -                          -   
  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป         -                          -   

รวม        -                        -          -                        -          -                        -          -                       -           -                        -           -                          -   

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 5



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 6

จ ำนวน งบประมำณ 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) โครงกำร  (บำท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01

ผ.03 ครุภัณฑ์
  1. แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป

       -                        -          -                        -           7              588,000        10           2,151,900          5              472,500         22             3,212,400

  2. แผนงำนกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน

        -                          -   

  3. แผนงำนกำรศึกษำ        -                        -          -                        -           1              385,000        -                       -           -                        -            1                385,000
  4. แผนงำนสำธำรณสุข         -                          -   
  5. แผนงำนสังคมสงเครำะห์         -                          -   

  6. แผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ

        -                          -   

  7. แผนงำนเคหะและชุมชน         -                          -   

  8. แผนงำนกำรพำณิชย์        -                        -          -                        -           1           2,900,000        -                       -           -                        -            1             2,900,000
รวมครุภัณฑ์ท้ังส้ิน       -                      -         -                      -          9          3,873,000       10          2,151,900          5             472,500        24            6,497,400

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 6



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 7

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สานพลังท้องถ่ินไทย
ถวายพ่อของแผ่นดิน 
เดิน-ว่ิง มินิฮาล์ฟ
มาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
 เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราพิธีบรม
ราชาภิเษกจังหวัด
นครสวรรค์

1.เพ่ือเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวเน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก
2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ

จัดกิจกรรมให้เยาวชนและ
ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อรัชกาลท่ี
 10 และสถาบัน
พระมหากษัตริย์และน า
เงินรายได้จัดต้ังกอง
ทุนการศึกษาบรม
ราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 
2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์
น้อมเกล้า

     150,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
ออกก าลังกายและมี
สุขภาพดี

1.หน่วยงานภาครัฐ
เอกชนประชาชนร่วม
เฉลิมฉลองและแสดง
ความจงรักภักดี
2.หน่วยงานภาครัฐ
เอกชนประชาชนร่วม
เฉลิมฉลองและแสดง
ความจงรักภักดี
3.ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง

ส านักการศึกษา

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 7



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 8

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

3.น าเงินรายได้จากการจัด
กิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่าย
จัดต้ังกองทุนการศึกษาบรม
ราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 
2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อม
เกล้าเพ่ือช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนท่ีประพฤติดีมีฐานะ
ยากจนจากท้องถ่ินท่ัวประเทศ
ให้มีโอกาสรับการศึกษา
4.ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 และมีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

รวมงบประมาณ -          -         150,000     -         -          
รวมจ านวนโครงการ -          -         1              -         -          

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 8



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 9

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครูโดยใช้
 Coaching and 
Mentoring เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา

เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
และพัฒนาคุณภาพครูตาม
สมรรถนะให้เป็นคนดีคน
เก่งและยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้สูงข้ึน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ Coaching and 
mentoring ให้ครูไม่น้อย
กว่า 100 คน

20,000          20,000          20,000          ครูเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่
น้อยกว่า 100 
คน

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน

ส านักการศึกษา

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

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 9



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 10

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และนันทนาการ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เตรียมความพร้อมเพ่ือ
เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแห่งประเทศ
ไทยรอบคัดเลือกระดับ
ภาคเหนือคร้ังท่ี 38 
ประจ าปีการศึกษา 
2563

เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง
ประเทศไทยรอบคัดเลือก
ระดับภาคเหนือคร้ังท่ี 38 
ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแห่งประเทศไทยรอบ
คัดเลือกระดับภาคเหนือคร้ังท่ี 38 
ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นค่า
เตรียมสนามแข่งขัน ค่าจัดท าป้าย
ช่ือผู้เข้าร่วมแข่งขันและป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดท า
เว็บไซต์เก่ียวกับการแข่งขันกีฬา 
ค่าท าโล่ ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล 
ใบประกาศค่าตกแต่งสถานท่ี ค่า
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน วัสดุ
คอมพิวเตอร์ ค่าเช่าชุด ค่าจ้าง
เหมาในพิธีธงกีฬา ค่าจ้างการ
แสดงค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าแถลงข่าวการจัดการ
แข่งขันฯค่าวัสดุต่างๆค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องฯลฯ

    4,000,000 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามโครงการ

มีความพร้อมเป็น
เจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาฯ

ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ -             -             4,000,000    -             -             
รวมจ านวนโครงการ -             -             1                -             -             

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 10



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 11

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า
ทางเข้ามหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่ง และมี
ระบบระบายน ้าท่ีดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
167 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

1,069,000     - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 
 - ลดปัญหาน ้า
ท่วมในพื นท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ในการสัญจร การ
ขนส่งและการคมนาคม

ส้านักการช่าง

2 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
ภายในหมู่บ้านธาร
บัวสวรรค์ (ถนนมหาเทพ)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่ง และมี
ระบบระบายน ้าท่ีดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
175 เมตร ท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  
พร้อมบ่อพักท่อระบายน ้า 18 
บ่อ ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

1,140,000     - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 
 - ลดปัญหาน ้า
ท่วมในพื นท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ในการสัญจร การ
ขนส่งและการคมนาคม

ส้านักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 11



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 12

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

3 ซ่อมแซมพื นสนาม
วอลเลย์บอลภายใน
อุทยานสวรรค์

เพ่ือให้ประชาชนท่ีเข้ามา
ออกก้าลังกายได้รับความ
สะดวกปลอดภัยและมีสนาม
ท่ีได้มาตรฐาน

ปูพื นยางสังเคราะห์ทับหน้า
ด้วย PU HARD ความหนา
เฉล่ียรวมไม่น้อยกว่า 4 มม. 
บนพื นท่ีไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

920,000       จ้านวนพื นท่ี
สนามท่ีซ่อมแซม

ประชาชนท่ีเข้ามาออก
ก้าลังกายได้รับความ
สะดวกปลอดภัยและมี
สนามท่ีได้มาตรฐาน

ส้านักการช่าง

4 ซ่อมแซมพื นสนามฟุตซอล
ภายในอุทยานสวรรค์

เพ่ือให้ประชาชนท่ีเข้ามา
ออกก้าลังกายได้รับความ
สะดวกปลอดภัยและมีสนาม
ท่ีได้มาตรฐาน

ปูพื นยางสังเคราะห์ทับหน้า
ด้วย PU HARD ความหนา
เฉล่ียรวมไม่น้อยกว่า 4 มม. 
บนพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,088 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

2,500,000    จ้านวนพื นท่ี
สนามท่ีซ่อมแซม

ประชาชนท่ีเข้ามาออก
ก้าลังกายได้รับความ
สะดวกปลอดภัยและมี
สนามท่ีได้มาตรฐาน

ส้านักการช่าง

5 ซ่อมแซมพื นสนาม
แบดมินตันภายในอุทยาน
สวรรค์

เพ่ือให้ประชาชนท่ีเข้ามา
ออกก้าลังกายได้รับความ
สะดวกปลอดภัยและมีสนาม
ท่ีได้มาตรฐาน

ปูพื นยางสังเคราะห์ทับหน้า
ด้วย PU HARD ความหนา
เฉล่ียรวมไม่น้อยกว่า 4 มม. 
บนพื นท่ีไม่น้อยกว่า 618 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

1,420,000    จ้านวนพื นท่ี
สนามท่ีซ่อมแซม

ประชาชนท่ีเข้ามาออก
ก้าลังกายได้รับความ
สะดวกปลอดภัยและมี
สนามท่ีได้มาตรฐาน

ส้านักการช่าง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 12



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 13

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

6 ซ่อมแซมพื นสนาม
บาสเกตบอลภายใน
อุทยานสวรรค์

เพ่ือให้ประชาชนท่ีเข้ามา
ออกก้าลังกายได้รับความ
สะดวกปลอดภัยและมีสนาม
ท่ีได้มาตรฐาน

ปูพื นยางสังเคราะห์ทับหน้า
ด้วย PU HARD ความหนา
เฉล่ียรวมไม่น้อยกว่า 4 มม. 
บนพื นท่ีไม่น้อยกว่า 480 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

1,100,000    จ้านวนพื นท่ี
สนามท่ีซ่อมแซม

ประชาชนท่ีเข้ามาออก
ก้าลังกายได้รับความ
สะดวกปลอดภัยและมี
สนามท่ีได้มาตรฐาน

ส้านักการช่าง

7 ปรับปรุงอาคารโกดัง 
บริเวณท่าข้าวก้านันทรงให้
เป็นอาคารหอ
ศิลปวัฒนธรรมประจ้า
เมืองนครสวรรค์

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
โกดังท่าข้าวก้านันทรง
ให้สามารถใช้งานเป็น
อาคารหอศิลปวัฒนธรรมได้

ปรับปรุงอาคารโกดังพร้อม
งานระบบภายในท่าข้าวก้านัน
ทรง พื นท่ีไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

10,000,000   อาคาร
หอ
ศิลปวัฒนธรรม 
เมืองนครสวรรค์
 จ้านวน 1 แห่ง

มีอาคารท่ีใช้ในการจัด
แสดงงานและกิจกรรม
ทางศิลปะ

ส้านักการช่าง

8 ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค
และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณ
พัฒนาพื นท่ีราชพัสดุท่าข้าว
ก้านันทรง

เพ่ือปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค ให้รองรับ
การใช้งานบริเวณโครงการ
และเกิดทัศนียภาพท่ีสวยงาม

ปรับปรุงถนน ทางเท้า
ลานจอดรถ ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ประปา ป้าย
และภูมิทัศน์โดยรอบ 1 แห่ง
ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

10,000,000   ระบบ
สาธารณูปโภค
สามารถรองรับ
การใช้งานของ
ประชาชนได้

การสัญจร และ
กิจกรรมท่ีจะเกิดขึ น
บริเวณโครงการได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
และมีความสวยงาม

ส้านักการช่าง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 13



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 14

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

9 จัดสร้างประติมากรรม
ลอยตัว “ปีกนางฟ้า”
บริเวณลานเกาะกลางหน้า
ส้านักงานเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือสร้างสัญลักษณ์
ท่ีเป็นตัวแทนของเมือง
นครสวรรค์ และรองรับ
นโยบายการเป็นเมืองศิลปะ
นานาชาติ

จัดสร้างประติมากรรม
ลอยตัว "ปีกนางฟ้า" ท้าจาก
สแตนเลส ความสูงจากพื นไม่
น้อยกว่า 10 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

3,500,000   ประติมากรรม
ลอยตัว
ท่ีเป็นสัญลักษณ์
ของเมือง
นครสวรรค์
1 แห่ง

มีประติมากรรมท่ีเป็น
สัญลักษณ์ของ
นครสวรรค์

ส้านักการช่าง

10 จัดสร้างประติมากรรม
ลอยตัว “นครสวรรค์” 
บริเวณร่องน ้าเกาะญวน 
ด้านโรงบ้าบัดน ้าเสีย

เพ่ือสร้างสัญลักษณ์
ท่ีเป็นตัวแทนของเมือง
นครสวรรค์ และรองรับ
นโยบายการเป็นเมืองศิลปะ
นานาชาติ

จัดสร้างประติมากรรม
ลอยตัว "นครสวรรค์" 
ท้าจากสแตนเลส
ความสูงจากพื นไม่น้อยกว่า 
3 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล

2,200,000   ประติมากรรม
ลอยตัว
ท่ีเป็นสัญลักษณ์
ของเมือง
นครสวรรค์ 
1 แห่ง

มีประติมากรรมท่ีเป็น
สัญลักษณ์ของ
นครสวรรค์ และเพ่ิม
จุดสนใจให้กับร่องน ้า
เกาะญวน

ส้านักการช่าง

11 จัดสร้างประติมากรรม
ลอยตัว “ปลา” บริเวณ
ร่องน ้าเกาะญวน ด้าน
ถนนแสงสวรรค์

เพ่ือสร้างสัญลักษณ์
ท่ีเป็นตัวแทนของเมือง
นครสวรรค์ และรองรับ
นโยบายการเป็นเมืองศิลปะ
นานาชาติ

จัดสร้างประติมากรรมลอยตัว 
"ปลา" ท้าจากแผ่นเหล็ก 
 ความสูงจากพื นไม่น้อยกว่า 8 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาล

1,500,000 ประติมากรรม
ลอยตัว
ท่ีเป็นสัญลักษณ์
ของเมือง
นครสวรรค์ 1 
แห่ง

มีประติมากรรมท่ีเป็น
สัญลักษณ์ของ
นครสวรรค์ และเพ่ิม
จุดสนใจให้กับร่องน ้า
เกาะญวน

ส้านักการช่าง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 14



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 15

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

12 จัดท้าศิลปะโมเสก บริเวณ
ผนังกันดินร่องน ้าเกาะญวน
 ด้านโรงบ้าบัดน ้าเสีย

เพ่ือปรับปรุงผนัง
กันดินบริเวณร่องน ้าเกาะ
ญวนให้มีความสวยงาม

จัดท้าศิลปะโมเสกบริเวณผนัง
กันดิน ภาพขนาด 3.5 x 5 ม. ,
 5 x 5 ม. และ 7 x 5 ม. 
จ้านวนรวม 15 ภาพ ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

7,750,000   ผนังกันดินท่ีได้รับ
การปรับปรุง
ตกแต่งด้วย
โมเสก จ้านวน 
15 ภาพ

ผนังกันดินมีความ
สวยงาม โดดเด่น 
ดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเท่ียว

ส้านักการช่าง

13 จัดท้าศิลปะโมเสก บริเวณ
ผนังกันดินร่องน ้าเกาะญวน
 ด้านถนนแสงสวรรค์

เพ่ือปรับปรุงผนัง
กันดินบริเวณร่องน ้าเกาะ
ญวนให้มีความสวยงาม

จัดท้าศิลปะโมเสกบริเวณผนัง
กันดิน ภาพขนาด 3.5 x 5 ม. ,
 5 x 5 ม. และ 7 x 5 ม. 
จ้านวนรวม 15 ภาพ ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

7,750,000 ผนังกันดินท่ีได้รับ
การปรับปรุง
ตกแต่งด้วย
โมเสก จ้านวน 
15 ภาพ

ผนังกันดินมีความ
สวยงาม โดดเด่น 
ดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเท่ียว

ส้านักการช่าง

14 จัดซื อประติมากรรม
ลอยตัว ช่ือผลงาน "แม่
และลูกสาว"

เพ่ือสร้างบรรยากาศ
แห่งการเป็นเมืองศิลปะ ให้
ประชาชนได้ใกล้ชิดกับศิลปะ

ประติมากรรมลอยตัว "แม่และ
ลูกสาว" ท้าจากโลหะ ความสูง
จากพื นไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

450,000       ประติมากรรม
ลอยตัว ท้าจาก
โลหะ 1 ชิ น

พื นท่ีสาธารณะได้รับ
การตกแต่งด้วย
ประติมากรรมท้าให้
ประชาชนได้ใกล้ชิดกับ
ศิลปะ

ส้านักการช่าง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 15



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 16
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
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เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

15 จัดซื อประติมากรรม
ลอยตัว ช่ือผลงาน"ความ
บันดาลใจจากรูปทรงไทย"

เพ่ือสร้างบรรยากาศ
แห่งการเป็นเมืองศิลปะ ให้
ประชาชนได้ใกล้ชิดกับศิลปะ

ประติมากรรมลอยตัว "ความ
บันดาลใจจากรูปทรงไทย" ท้า
จากสแตนเลสและทองเหลือง 
ความสูงจากพื นไม่น้อยกว่า 
2.00 เมตร

460,000       ประติมากรรม
ลอยตัว ท้า
จากสแตนเลส
และทองเหลือง 
1 ชิ น

พื นท่ีสาธารณะได้รับ
การตกแต่งด้วย
ประติมากรรมท้าให้
ประชาชนได้ใกล้ชิดกับ
ศิลปะ

ส้านักการช่าง

16 จัดซื อประติมากรรม
ลอยตัว ช่ือผลงาน"ยิ ม"

เพ่ือสร้างบรรยากาศ
แห่งการเป็นเมืองศิลปะ ให้
ประชาชนได้ใกล้ชิดกับศิลปะ

ประติมากรรมลอยตัว ช่ือ
ผลงาน "ยิ ม" ท้าจากบรอนซ์ 
(สัมฤทธ์ิ)
ความสูงจากพื นไม่น้อยกว่า 
1.50 เมตร

470,000       ประติมากรรม
ลอยตัว ท้าจาก
บรอนซ์  1 ชิ น

พื นท่ีสาธารณะได้รับ
การตกแต่งด้วย
ประติมากรรมท้าให้
ประชาชนได้ใกล้ชิดกับ
ศิลปะ

ส้านักการช่าง

17 จัดซื อประติมากรรม
ลอยตัว ช่ือผลงาน "ชีวิต
กับส่ิงแวดล้อมในสังคมใหม่"

เพ่ือสร้างบรรยากาศ
แห่งการเป็นเมืองศิลปะ ให้
ประชาชนได้ใกล้ชิดกับศิลปะ

ประติมากรรมลอยตัว ช่ือ
ผลงาน "ชีวิตกับส่ิงแวดล้อมใน
สังคมใหม่" ท้าจากเซรามิค
และสแตนเลส ความสูงจากพื น
ไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร

480,000       ประติมากรรม
ลอยตัว ท้าจาก
เซรามิคและส
แตนเลส 1 ชิ น

พื นท่ีสาธารณะได้รับ
การตกแต่งด้วย
ประติมากรรมท้าให้
ประชาชนได้ใกล้ชิดกับ
ศิลปะ

ส้านักการช่าง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 16



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 17

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

18 จัดซื อประติมากรรม
ลอยตัว ช่ือผลงาน "ความ
อุดมสมบูรณ์"

เพ่ือสร้างบรรยากาศ
แห่งการเป็นเมืองศิลปะ ให้
ประชาชนได้ใกล้ชิดกับศิลปะ

ประติมากรรมลอยตัว
ช่ือผลงาน "ความอุดมสมบูรณ์"
 ท้าจากสแตนเลส เหล็ก และ
หินแกรนิต ส่วนท่ีสูงท่ีสุด สูง
ไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร

450,000       ประติมากรรม
ลอยตัว ท้า
จากสแตนเลส 
เหล็ก และ
หินแกรนิต 1 ชิ น

พื นท่ีสาธารณะได้รับ
การตกแต่งด้วย
ประติมากรรมท้าให้
ประชาชนได้ใกล้ชิดกับ
ศิลปะ

ส้านักการช่าง

19 ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานไทร 
 ตรงข้ามสนาม
บาสเกตบอล ภายใน
อุทยานสวรรค์

เพ่ือปรับปรุงพื นท่ีลานไทรให้
มีภูมิทัศน์สวยงามและ
สามารถรองรับการใช้งาน
ของประชาชน

พื นลานไทรท่ีท้าการปรับปรุง 
กว้างประมาณ 50 เมตร ยาว
ประมาณ 95 เมตร พื นท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

1,000,000    พื นท่ีปรับปรุง
พื นลานไทร 
2,900 ตร.ม.

พื นลานไทรสามารถ
รองรับการใช้งานของ
ประชาชนและจัด
กิจกรรมต่างๆได้

ส้านักการช่าง

20 ปรับปรุงประติมากรรม
มังกรโคมไฟถนน 
บริเวณถนนในเขตเทศบาล

เพ่ือปรับปรุงประติมากรรม
มังกรโคมไฟถนนให้เป็นแบบ
ใหม่ท่ีมีความสวยงาม คงทน 
และเป็นเอกลักษณ์ของเมือง

ปรับปรุงประติมากรรมมังกร
โคมไฟถนน ด้วยวัสดุอัลลอย 
จ้านวน 125 ตัว พร้อมติดตั ง

1,880,000    ประติมากรรม
รูปมังกรโคมไฟ
ถนนด้วยวัสดุอัล
ลอย จ้านวน 
125 ตัว พร้อม
ติดตั ง

ภูมิทัศน์เมืองมีความ
สวยงาม

ส้านักการช่าง

รวมงบประมาณ -        -        33,339,000   13,450,000 9,250,000 
รวมจ านวนโครงการ -        -        15              3               2             

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 17



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 18

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 วางท่อเมนประปาถนน
มาตุลีจากแยกถนนสวรรค์
วิถีถึงแยกมาตุลี 17

เพ่ือขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใช้อย่างท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 
300 มม. ชั นคุณภาพ 8.5
 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง
ความยาว 900 เมตร  
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

    3,160,000 ร้อยละ100 
ของประชาชนได้
ใช้น ้าประปา
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช้ อุปโภคบริโภค
อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ

ส้านักการ
ประปา

รวมงบประมาณ -          -          3,160,000    -          -          
รวมจ านวนโครงการ -          -          1                -          -          

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 18



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 19

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนายุทธศาสตร์กฎ
บัตรเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ในทุกภาคส่วนในการท า
การพัฒนาเมืองรูปแบบ
ใหม่หรือกฎบัตร ให้มี
ข้อตกลงร่วมกันในการ
พัฒนาเมือง เศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน เศรษฐกิจฐาน
ราก กระจายความเจริญ
 และสร้างความย่ังยืนใน
การพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

จัดประชุม อบรม 
สัมมนา คณะกรรมการ
กฎบัตรนครสวรรค์ 
ผู้แทนภาครัฐ ส่ือมวลชน
 องค์กรเอกชน และ
ภาคประชาชน ไม่น้อย
กว่า 10 คร้ัง

1,000,000        ร้อยละ 80 ของ
ทุกภาคส่วน ใน
ความร่วมมือใน
การท าการพัฒนา
เมืองรูปแบบใหม่
หรือกฎบัตร

ได้ข้อมูลแผนงาน
โครงการเพ่ือ
บูรณาการ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
นครนครสวรรค์ มี
การประกาศ
เจตนารมณ์กฎ
บัตรเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City 
Charter)

ส านัก
ปลัดเทศบาล

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

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 19



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 20

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังระบบอ ำนวยกำร
และตรวจสอบ
กำรจรำจรจำก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ในเขตเทศบำล

เพ่ือลดควำมเส่ียงต่อกำร
เกิดอุบัติเหตุ อ ำนวยกำร
และตรวจสอบ
กำรจรำจรในเขตเทศบำล

จัดหำและติดต้ังระบบ
อ ำนวยกำรและตรวจสอบ
กำรจรำจรจำก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

     3,500,000 อัตรำกำรเกิด
อุบัติเหตุในเขต
เทศบำลลดลง
ร้อยละ 5

สำมำรถให้บริกำร
อ ำนวยกำรจรำจรใน
เขตเทศบำลนคร
นครสวรรค์อย่ำง
บูรณำกำร ช่วยลด
ควำมแออัดของ
กำรจรำจรในเขต
เมือง และลดควำม
เส่ียงต่ออุบัติเหตุ
และกำรสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สิน

กองวิชำกำร 
และแผนงำน 
งำนเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 20



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 21

5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

2 ติดต้ังระบบกล้อง
ตรวจจับกำรจอดรถผิด
กฎหมำย

เพ่ือลดควำมเส่ียงต่อกำร
เกิดอุบัติเหตุ และ
บรรเทำกำรจรำจรท่ี
แออัดในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ในเขตเทศบำลนคร
นครสวรรค์

จัดหำ ระบบกล้องตรวจจับ
กำรจอดรถผิดกฏหมำย 
จ ำนวน 1 ระบบ

8,500,000       อัตรำกำรเกิด
อุบัติเหตุในเขต
เทศบำลลดลง
ร้อยละ 5

สำมำรถให้บริกำร 
อ ำนวยกำรจรำจรใน
เขตเทศบำลนคร
นครสวรรค์ อย่ำง
บูรณำกำร ช่วยลด
ควำมแออัดของ
กำรจรำจรในเขต
เมือง และลดควำม
เส่ียงต่ออุบัติเหตุ 
และกำรสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สิน

กองวิชำกำรและ
แผนงำน
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

รวมงบประมาณ -              -              12,000,000    -              -              
รวมจ านวนโครงการ -              -              2                 -              -              

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 21



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 22

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องเก็บฎีกาช้ัน 2 
อาคารส านักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
เก็บฎีกาท่ีช ารุดทรุดโทรมให้
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

ห้องเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินท่ี
ปลอดภัยในการเก็บรักษา
และสะดวกแก่การค้นหา

2,000,000    ห้องเก็บฎีกา
เบิกจ่าย

ห้องเก็บฎีกาเบิก
จ่ายเงินท่ีปลอดภัยใน
การเก็บรักษาและ
สะดวกแก่การค้นหา

ส านักการคลัง

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

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 22



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 23

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองเช่ือมสาย fiber optic พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวนปีละ 1 ชุด

350,000            350,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Network Switch SFP ขนาดไม่น้อยกว่า
 8 ช่องสัญญาณ +2 UTP จ านวนปีละ 4 เคร่ือง

36,000              36,000              กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ POE Network Switch ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 ช่องสัญญาณ +4 SFP จ านวนปีละ 5 เคร่ือง

41,500              41,500              กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ POE Network Switch ขนาดไม่น้อย
กว่า 24 ช่องสัญญาณ +4 SFP+ จ านวนปีละ 5 
เคร่ือง

75,000              75,000              กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Network Switch SFP ขนาดไม่น้อยกว่า
 24 ช่องสัญญาณ +4 ช่องสัญญาณ 
UTP(combo) +4 SFP+ จ านวนปีละ 4 เคร่ือง

60,000              60,000              60,000              กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วิทยุส่ือสารประจ าท่ี ความถ่ีประชาชน ขนาดไม่
น้อยกว่า 40w พร้อมเสาอากาศ จ านวน  1 เคร่ือง

40,000              กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วิทยุส่ือสาร ความถ่ีประชาชน ขนาดไม่น้อยกว่า 
5w จ านวน  2 เคร่ือง

24,000              กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 จ านวน 1  
เคร่ือง

365,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 23



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 24

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1 จ านวนปีละ 
2  เคร่ือง

260,000            260,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน  ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400 ซีซี แบบดับเบ้ิล
แค๊บ พร้อมหลังเหล็ก จ านวน 1 คัน

900,400            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000              กองวิชาการและ
แผนงาน
งานนิติกรรมสัญญา

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุด Software บริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ์ จ านวน
 1 ชุด

70,000              ส านักการคลัง
ส่วนพัสดุ

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 น้ิว จ านวน 4 
จอ

34,000              กองสารสนเทศภาษี
และทรัพย์สิน

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม
ติดต้ังังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 
เคร่ือง

8,000               กองสารสนเทศภาษี
และทรัพย์สิน

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เคร่ืองวัดระยะด้วยเลเซอร์ วัดระยะได้ไม่น้อยกว่า
 70 เมตร จ านวน 1 เคร่ือง

50,000              กองสารสนเทศภาษี
และทรัพย์สิน

16 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เก้าอ้ีเลคเชอร์ พ้ืนและพนักพิงท าจากไม้ขาเหล็ก
ทาสี ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 
350 ตัว

385,000            ส านักการศึกษา

17 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาดสูบน้ าได้ไม่น้อย
กว่า 500 ลบ.ม./ชม. ท่ีส่งน้ าสูง 50 เมตร และ
ระบบไฟฟ้าควบคุมแบบปรับรอบการหมุนได้ขนาด
ไม่น้อยกว่า 132 กิโลวัตต์ พร้อมชุดควบคุมจ านวน
 1 ชุด

2,900,000        ส านักการประปา

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 24



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 25

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

รวม -              -              3,873,000     2,151,900     472,500       
รวมจ านวนรายการ -              -              9                10               5                

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 25
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