




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

  แผนงำนสำธำรณสุข        -                        -          -                        -           2           3,068,000        -                       -           -                        -            2             3,068,000
รวม        -                        -          -                        -           2           3,068,000        -                       -           -                        -            2             3,068,000

2) ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ

  แผนงำนกำรศึกษำ        -                        -          -                        -           8          19,850,000        -                       -           -                        -            8            19,850,000
รวม        -                        -          -                        -           8          19,850,000        -                       -           -                        -            8            19,850,000

4) ยุทธศาสตร์พัฒนา
กายภาพเมือง
  แผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ

       -                        -          -                        -           6          19,208,000         1         40,000,000         -                        -            7            59,208,000

  แผนงำนกำรพำณิชย์        -                        -          -                        -           2              650,000         3           5,400,000         -                        -            5             6,050,000
รวม        -                        -          -                        -           8          19,858,000         4         45,400,000         -                        -           12            65,258,000

6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี
  6.1 แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป

       -                        -          -                        -           3          15,400,000        -                       -           -                        -            3            15,400,000

  6.2 แผนงำนกำรพำณิชย์        -                        -          -                        -          -                        -           1             367,000         -                        -            1                367,000
รวม        -                        -          -                        -          -                        -           1             367,000         -                        -            1                367,000

รวมโครงการท้ังส้ิน -     -                  -     -                  18      42,776,000       5        45,767,000       -      -                   23       88,543,000         

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 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 5 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

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

แบบ ผ.01

ผ.02/1 ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป        -                        -          -                        -          -                        -           6        301,948,000         -                        -            6          301,948,000

รวม        -                        -          -                        -          -                        -           6        301,948,000         -                        -            6          301,948,000
ผ.03 ครุภัณฑ์
  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป        -                        -          -                        -           7              211,400        -                       -           -                        -            7                211,400
  แผนงำนกำรศึกษำ        -                        -          -                        -         14           2,976,000        -                       -           -                        -           14             2,976,000
  แผนงำนสำธำรณสุข        -                        -          -                        -           2           4,500,000        -                       -           -                        -            2             4,500,000
  แผนงำนเคหะและชุมชน        -                        -          -                        -           6              750,000        -                       -           -                        -            6                750,000
  แผนงำนกำรพำณิชย์        -                        -          -                        -           3              556,000         4             135,000          1                96,000          8                787,000

รวมครุภัณฑ์ท้ังส้ิน       -                      -         -                      -         32          8,993,400         4            135,000          1               96,000        37            9,224,400

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 3



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 4

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

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

1 ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ถ่ายภาพรังสีและอ่างล้าง
เคร่ืองมือทันตกรรม

เพ่ือความสะดวกและความ
ปลอดภัยต่อผู้มารับบริการและ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
เกณฑ์การควบคุมและป้องกัน
การติดเช้ือทางทันตกรรม

ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ถ่ายภาพรังสี 1 ห้อง
อ่างล้างเคร่ืองมือ
ทันตกรรม จ านวน 1 
เคาน์เตอร์

     300,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนท่ีมารับ
การบริการได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

ห้องถ่ายภาพรังสีทันตก
รรมได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานทันต
สาธารณสุข

2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการมูลฝอยของ
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพ่ือให้บริการกับประชาชนใน
เร่ืองการจัดเก็บมูลฝอยในเขต
เทศบาลเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มี
การจัดเก็บฐานข้อมูลในการ
ด าเนินการจัดการมูลฝอย มีการ
ใช้ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ
การเก็บขนมูลฝอยเพ่ือวางแผน
ในการจัดการมูลฝอยอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระบบการบริหารจัดการมูล
ฝอยข พร้อมอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้อง จ านวน 1 ระบบ

   2,768,000 สามารถก าหนด
เส้นทางท่ีเหมาะสม
ให้กับรถเก็บขนขยะ
ของเทศบาล จ านวน
 40 เส้นทาง และ
ประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่างพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีฐานข้อมูลในการ
ด าเนินการจัดเก็บมูล
ฝอย และสามารถน า
ข้อมูลไปใช้บริหาร
จัดการการเก็บขนมูล
ฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

รวมงบประมาณ -           -         3,068,000  -         -          
รวมจ านวนโครงการ -           -         2              -         -          

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 4



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 5

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

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

1 แลกเปล่ียนการ
สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ ไทย 
อเมริกัน 
"THAILAND - USA 
ART EXCHANGE 
2020"

เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน ประชาชน รวมถึง
นักท่องเท่ียว ได้สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะกับศิลปิน
แห่งชาติ ไทยและอเมริกัน 
รวมถึงเผยแพร่ผลงาน
ศิลปะระหว่างชาติ

นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน ประชาชน 
รวมถึงนักท่องเท่ียวเข้า
ร่วมโครงการแลกเปล่ียน
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ไทย - อเมริกัน จ านวน 
700 คน

500,000        นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน ประชาชน
 รวมถึง
นักท่องเท่ียวมี
ความรู้เก่ียวกับ
ศิลปะไทย-อเมริกัน
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน ประชาชน 
รวมถึงนักท่องเท่ียวและ
ศิลปินท่ีร่วมงานมี
ประสบการณ์ด้านศิลปะ
 มีการแลกเปล่ียน
ทางด้านวัฒนธรรม
ระหว่างชาติและสร้าง
เศรษฐกิจให้กับจังหวัด
นครสวรรค์มากข้ึน

ส านัก
การศึกษา
ศึกษานิเทศก์

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 5



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 6

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    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

2 ปรับปรุงอาคารท่ี
พัก (ปิง) โรงเรียน
กีฬาเทศบาลนคร
นครสวรรค์

 - เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
และมีท่ีพักท่ีได้มาตรฐาน 
- เพ่ือให้โรงเรียนมีความ
พร้อมในการให้บริการและ
อ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการกับนักเรียน
- เพ่ือส่งเสริมนักเรียน ให้มี
สมรรถภาพทางกาย และ
จิตใจ มีความสุข มีทักษะ
ชีวิตท่ีดีท้ังในด้านการเรียน
 การเล่นกีฬา และการ
ด าเนินชีวิต

ปรับปรุงอาคารท่ีพัก โดย
ด าเนินการทาสีอาคาร 
ก้ันห้อง ซ่อมแซมฝ้า
เพดาน ระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง ระบบประปา 
สุขาภิบาล ห้องน้ าห้อง
ส้วมและอ่ืนๆ  ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

3,500,000      นักเรียนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย จากการ
ปรับปรุงอาคารท่ี
พัก ร้อยละ 90

 - นักเรียนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย และมี
ท่ีพักท่ีได้มาตรฐาน 
- โรงเรียนมีความพร้อม
ในการให้บริการและ
อ านวยความสะดวกใน
การให้บริการกับนักเรียน
- นักเรียน มีสมรรถภาพ
ทางกาย และจิตใจ มี
ความสุข มีทักษะชีวิตท่ี
ดีท้ังในด้านการเรียน 
การเล่นกีฬา และการ
ด าเนินชีวิต
-  สถานศึกษามีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม
และเกิดประโยชน์ใช้
สอยอย่างคุ้มค่า

โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว./
ส านัก
การศึกษา

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 6



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 7

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    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 ปรับปรุงอาคารท่ี
พัก (วัง) โรงเรียน
กีฬาเทศบาลนคร
นครสวรรค์

 - เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
และมีท่ีพักท่ีได้มาตรฐาน 
- เพ่ือให้โรงเรียนมีความ
พร้อมในการให้บริการและ
อ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการกับนักเรียน
- เพ่ือส่งเสริมนักเรียน ให้มี
สมรรถภาพทางกาย และ
จิตใจ มีความสุข มีทักษะ
ชีวิตท่ีดีท้ังในด้านการเรียน
 การเล่นกีฬา และการ
ด าเนินชีวิต

ปรับปรุงอาคารท่ีพัก โดย
ด าเนินการทาสีอาคาร 
ก้ันห้อง ซ่อมแซมฝ้า
เพดาน ระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง ระบบประปา 
สุขาภิบาล ห้องน้ าห้อง
ส้วมและอ่ืนๆ  ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

3,500,000      นักเรียนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย จากการ
ปรับปรุงอาคารท่ี
พัก ร้อยละ 90

 - นักเรียนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย และมี
ท่ีพักท่ีได้มาตรฐาน 
- โรงเรียนมีความพร้อม
ในการให้บริการและ
อ านวยความสะดวกใน
การให้บริการกับนักเรียน
- นักเรียน มีสมรรถภาพ
ทางกาย และจิตใจ มี
ความสุข มีทักษะชีวิตท่ี
ดีท้ังในด้านการเรียน 
การเล่นกีฬา และการ
ด าเนินชีวิต
-  สถานศึกษามีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม
และเกิดประโยชน์ใช้
สอยอย่างคุ้มค่า

โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว./
ส านัก
การศึกษา

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 7



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 8

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    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

4 ปรับปรุงอาคาร
เรียน (ยม) 
โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

 - เพ่ือให้โรงเรียนมีความ
พร้อมในการให้บริการและ
อ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการกับนักเรียน
-  เพ่ือให้นักเรียนมีการจัด
การศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลมีคุณภาพได้
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงอาคารเรียน โดย
ด าเนินการทาสีอาคาร 
ก้ันห้อง ฯลฯ ซ่อมแซมฝ้า
เพดาน ระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง ระบบประปา 
สุขาภิบาล ห้องน้ าห้อง
ส้วม และอ่ืนๆ ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

3,500,000      นักเรียนและคุณครู
 ได้รับความสะดวก
 ปลอดภัย และมี
ห้องเรียนเพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน 
ร้อยละ 90

 -  การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนกีฬา ทน.นว.มี
คุณภาพได้มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ
-  สถานศึกษามีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงามและเกิด
ประโยชน์
ใช้สอยอย่างคุ้มค่า

โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว./
ส านัก
การศึกษา

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 8



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 9

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    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

5 ปรับปรุงอาคาร
เรียน (น่าน) 
โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

 - เพ่ือให้โรงเรียนมีความ
พร้อมในการให้บริการและ
อ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการกับนักเรียน
-  เพ่ือให้นักเรียนมีการจัด
การศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลมีคุณภาพได้
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงอาคารเรียน โดย
ด าเนินการทาสีอาคาร 
ก้ันห้อง ฯลฯ ซ่อมแซมฝ้า
เพดาน ระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง ระบบประปา 
สุขาภิบาล ห้องน้ าห้อง
ส้วม และอ่ืนๆ ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

3,500,000      นักเรียนและคุณครู
 ได้รับความสะดวก
 ปลอดภัย และมี
ห้องเรียนเพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน 
ร้อยละ 90

 -  การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนกีฬา ทน.นว. มี
คุณภาพได้มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ
-  สถานศึกษามีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงามและเกิด
ประโยชน์
ใช้สอยอย่างคุ้มค่า

โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว./
ส านัก
การศึกษา

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 9



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 10

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    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

6 ปรับปรุงอาคารโรง
อาหารโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้
โรงอาหารท่ีมีมาตรฐาน 
ด้านโภชนาการ ด้าน
สุขาภิบาล และการ
ประกอบอาหารท่ีถูก
สุขอนามัย

ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร
(เจ้าพระยา) และอาคาร
ประกอบ โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
(ท.9)  โดยด าเนินการ  
ทาสีอาคาร ติดต้ังฝ้า
เพดาน และมุงหลังคา
เมทัลชีท  ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบ
ประปา และสุขาภิบาล 
ห้องน้ าห้องส้วม และอ่ืนๆ
 พร้อมท้ังปรับปรุงอาคาร
ประกอบ ได้แก่ โรงซักรีด 
และระบบประปาถังสูง 
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

5,000,000      นักเรียนและครู  มี
โรงอาหารท่ีมี
มาตรฐานด้าน
โภชนาการ ด้าน
สุขาภิบาล และ
การประกอบ
อาหารท่ีถูก
สุขอนามัย ร้อยละ
 90

 -  นักเรียนได้ใช้โรง
อาหารท่ีมีมาตรฐาน 
ด้านโภชนาการ ด้าน
สุขาภิบาล และการ
ประกอบอาหารท่ีถูก
สุขอนามัย
-  สถานศึกษามีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงามและเกิด
ประโยชน์
ใช้สอยอย่างคุ้มค่า

โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว./
ส านัก
การศึกษา

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 10



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 11

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    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

7 ปรับปรุงไฟฟ้าแสง
สว่าง โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

 - เพ่ือให้โรงเรียนมีความ
พร้อมในการให้บริการและ
อ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการกับนักเรียน
-  เพ่ือให้นักเรียนมีการจัด
การศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลมีคุณภาพได้
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง 
ภายในโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

200,000        นักเรียนและครู 
ได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยจากการ
ปรับปรุงไฟฟ้าแสง
สว่าง ร้อยละ 90

 -  นักเรียนมีความ
ปลอดภัย มีคุณภาพได้
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ
-  สถานศึกษามีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงามและเกิด
ประโยชน์
ใช้สอยอย่างคุ้มค่า

โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว./
ส านัก
การศึกษา

8 ปรับปรุงห้องน้ า
อาคารเรียน 4

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
ใช้ห้องน้ ามีมาตรฐาน ด้าน
สุขาภิบาล และถูก
สุขอนามัย

ปรับปรุงห้องน้ าอาคาร
เรียน ช้ัน 1 - 2 โรงเรียน
เทศบาลวัดจอมคีรีนาค
พรต ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

150,000        นักเรียน ใช้
ห้องน้ าท่ีมี
มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาล ละถูก
สุขอนามัย ร้อยละ
 90

นักเรียนได้ใช้ห้องน้ ามี
มาตรฐาน ด้าน
สุขาภิบาล และถูก
สุขอนามัย

โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว./
ส านัก
การศึกษา

รวมงบประมาณ -             -             19,850,000    -             -             
รวมจ านวนโครงการ -             -             8                 -             -             

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 11



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 12

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

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

1 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนสวรรค์วิถี 15 (จุฬา
มณี)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางการจราจรขนส่ง

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
 0.20 เมตร กว้าง 8.50 - 
10.50 เมตร ยาว 189 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,877 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

1,278,000     - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 
 - ลดปัญหาน้ า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ในการสัญจร การ
ขนส่งและการคมนาคม

ส านักการช่าง

2 วางท่อเมนประปาบริเวณ
ถนนจักรวาล

เพ่ือขยายการผลิตน้ าประปา
ให้ประชาชนอย่างท่ัวถึง

วางท่อเมน PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 
มิลลิเมตร ความยาว 924 เมตร
 และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
250 มิลลิเมตร ความยาว 912 
เมตร สองฝ่ังถนน รวม 1,836 
เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

5,430,000    ร้อยละ 100 
ของประชาชนได้
ใช้น้ าประปา
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ใช้ อุปโภคบริโภค
อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ

ส านักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 12



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 13

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

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

3 จ้างเหมาขุดขนถมดิน
บริเวณหนองหัวสวน

เพ่ือเตรียมพัฒนาพ้ืนท่ี
ส าหรับก่อสร้างเป็น
สวนสาธารณะประโยชน์
ระดับชุมชน

ขุด - ขนดินจากบึงบอระเพ็ด
ปริมาณดินขุดประมาณ 
100,000 ลบ.ม. น ามาถมปรับ
เรียบแน่นบริเวณหนองหัวสวน
 รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาล

6,000,000    จ านวนปริมาณ
ดินขุด

มีพ้ืนท่ีส าหรับก่อสร้าง
สวนสาธารณะให้
ประชาชนใช้ในการ
พักผ่อนออกก าลังกาย

ส านักการช่าง

4 ก่อสร้างปรับปรุงเชิงลาด
เข่ือนป้องกันตล่ิง
บริเวณพาสาน

เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงเชิงลาด
เข่ือนป้องกันตล่ิง บริเวณพา
สานให้มีเสถียรภาพความ
ม่ันคงแข็งแรง

ก่อสร้างปรับปรุงเชิงลาดเพ่ือ
ป้องกันตล่ิง ริมฝ่ังแม่น้ าน่าน 
บริเวณพาสาน ความยาวรวม 
100 เมตร

6,000,000    ระยะความยาว
เชิงลาด
เข่ือนป้องกันตล่ิง
100 เมตร

โครงสร้างเข่ือนและ
อาคารสัญลักษณ์ต้น
แม่น้ าเจ้าพระยา 
มีเสถียรภาพม่ันคง
แข็งแรงและปลอดภัย

ส านักการช่าง

5 ก่อสร้างป้าย กม.0 บริเวณ
อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา "พาสาน" 

เพ่ือแสดงสัญลักษณ์ในการ
เป็นจุดเร่ิมต้นแม่น้ าเจ้าพระยา

ก่อสร้างป้าย กม.0 บริเวณ
อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา "พาสาน"  จ านวน 
1 ป้าย
ตามแบบแปลนราย ละเอียด
ของเทศบาล

250,000       ป้าย กม.0 
จ านวน 1 ป้าย

มีสัญลักษณ์ท่ีแสดง
ความส าคัญของ
จุดเร่ิมต้นแม่น้ า
เจ้าพระยาในเชิง
รูปธรรม

ส านัก
การช่าง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 13



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 14

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

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

6 ก่อสร้างป้ายรายนามผู้
บริจาคจัดหาท่ีดินเพ่ือ
สร้างอาคารสัญลักษณ์ต้น
แม่น้ าเจ้าพระยา "พาสาน" 

เพ่ือประกาศเกียรติคุณผู้
บริจาคจัดหาท่ีดินก่อสร้าง
อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา "พาสาน"

ก่อสร้างป้ายรายนามผู้บริจาค
จัดหาท่ีดินเพ่ือสร้างอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา 
"พาสาน" จ านวน 1 ป้าย ตาม
แบบแปลนราย ละเอียดของ
เทศบาล

250,000       ป้ายรายนามผู้
บริจาค 
จ านวน 1 ป้าย

ประชาชนเกิดความ
ภาคภูมิใจ
ท่ีได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

ส านัก
การช่าง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 14



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 15

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

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

7 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
ส าหรับสวนสาธารณะ
อุทยานสวรรค์ และบริเวณ
โดยรอบ

1. เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน
และเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
ให้บริการประชาชนในการ
พักผ่อนออกก าลังกาย และ
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ลด
ผลกระทบจากไฟฟ้าตก ไฟฟ้า
ดับ ภายในสวนสาธารณะ
อุทยานสวรรค์ และบริเวณ
โดยรอบ
2. เพ่ือตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในลดการใช้พลังงาน
ของส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 และเป็นตัวอย่าง
ให้กับภาคเอกชนและประชาชน
 ในการอนุรักษ์พลังงานอย่าง
เป็นรูปธรรม

ก่อสร้างโครงสร้างรองรับชุด
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
สวนสาธารณะอุทยานสวรรค์ 
ก าลังการผลิตติดต้ัง ขนาดไม่
น้อยกว่า 500 kw จ านวน 1 
ระบบ 
2. ติดต้ังปรับปรุงระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง เป็นระบบประหยัด
พลังงาน
3. ระบบควบคุมการใช้พลังงาน

40,000,000    ผลผลิตด้าน
พลังงานไฟฟ้า
ทดแทน 
ประมาณ 40 
toe/ปี )

สวนสาธารณะอุทยาน
สวรรค์ มีพลังงาน
ไฟฟ้าทดแทนเพียงพอ
ส าหรับการให้บริการ
ประชาชนในการ
พักผ่อน ออกก าลังกาย
 และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องภายใน
สวนสาธารณะ และ
บริเวณโดยรอบ
ได้เต็มรูปแบบ โดยไม่
เป็นภาระค่าใช้จ่าย 

ส านักการช่าง

รวมงบประมาณ -        -        19,208,000   40,000,000    -         
รวมจ านวนโครงการ -        -        6                1                 -         

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 15



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 16

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

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

1 ปรับปรุงติดต้ังพัดลม
ระบายอากาศโรงสูบน้้า
แรงสูงท่ี 1

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติงาน

งานติดต้ังพัดลมระบายอากาศ
1.1 งานติดต้ังพัดลมระบาย
อากาศขนาด 50 น้ิว ชนิดมีบาน
เกร็ด
1.2 งานเดินสายไฟฟ้าชนิด VCT
 ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม.
1.3 ตู้ควบคุมพัดลมระบาย
อากาศจ านวน 1 งาน ตาม
รายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาล

       160,000 รอยละ 90 ของ
ประชาชนพึง
พอใจ

ประชาชนมีความพอใจ
ในประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงาน

ส านักการ
ประปา

2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
งานมาตรวัดน้้า ส้านักการ
ประปา

เพ่ือขยายห้องปฏิบัติการ
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฎิบัติงาน

ด าเนินการก้ันห้องทาสี 
ปรับปรุงฝาเพดานท่ีใช้สอย 
จ านวน 1 งาน ตามรายละเอียด
แบบแปลนของเทศบาล

       490,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนพึง
พอใจ

ประชาชนมีความพอใจ
ในประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงาน

ส านักการ
ประปา

3 วางท่อเมนประปาถนน
มาตุลีจากปากซอยชุมชน
เขาช่องลม 8 ถึงส่ีแยก
ถนนดาวดึงส์

เพ่ือขยายการผลิต
น้ าประปาให้ประชาชน
ใช้อย่างท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 200 มม.
 ช้ันคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วย
แหวนยางความยาว 982 เมตร 
 ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

    2,320,000 ร้อยละ100 
ของประชาชนได้
ใช้น้ าประปา
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ใช้ อุปโภคบริโภค
อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ

ส านักการ
ประปา

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 16



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 17

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

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

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

4 วางท่อเมนประปาถนน
มาตุลีจากปากซอยมาตุลี 
19 ถึงส่ีแยกถนนดาวดึงส์

เพ่ือขยายการผลิต
น้ าประปาให้ประชาชน
ใช้อย่างท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 200 มม.
 ช้ันคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วย
แหวนยางความยาว 408 เมตร 
 ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

    1,500,000 ร้อยละ100 
ของประชาชนได้
ใช้น้ าประปา
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ใช้ อุปโภคบริโภค
อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ

ส านักการ
ประปา

5 ปรับปรุงโรงจ่ายสารเคมี เพ่ือขยายการผลิต
น้ าประปาให้ประชาชน
ใช้อย่างท่ัวถึง

ปรับปรุงโรงจ่ายสารเคมี
- เคร่ืองจ่ายสารเคมีขนาดไม่
น้อยกว่า 1,000 ลิตรต่อช่ัวโมง 
จ านวน 2 เคร่ือง
- ท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ
ทางดูด-จ่าย จ านวน 10 ชุด
- งานปรับปรุงถังกวนผสม
สารเคมี จ านวน 1 งาน
- ติดต้ังตู้ควบคุมและไฟฟ้า
ภายในโรงงาน จ านวน 1 งาน
ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

    1,580,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนพึง
พอใจ

ประชาชนมีความพอใจ
ในประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงาน

ส านักการ
ประปา

รวมงบประมาณ -          -          650,000       5,400,000    -          
รวมจ านวนโครงการ -          -          2                3                -          

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 17



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 18

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

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

1 จ้างท่ีปรึกษางานท า
แผนท่ี 3 มิติ เพ่ือ
การบริหารจัดการ
ท้องถ่ิน

เพ่ือเป็นข้อมูลใช้ในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ให้มี
การพัฒนาท่ีย่ังยืน

จัดท าข้อมูลแผนท่ีเชิง 3 มิติ
 ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ 
(Orthophoto) ท่ีมีความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 15 ซม.
 ในการออกแบบวางแผน
ก าหนดเป้าหมายและ
ทิศทางในการพัฒนา

8,400,000    1. ได้ภาพถ่ายทาง
อากาศท่ีปรับแก้
เรียบร้อยแล้ว 
(Orthophoto) ใน
พ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมเขต
เทศบาล
2. ได้โมเดล 3 มิติ ใน
พ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมเขต
เทศบาลสามารถท า
การวัดระยะและ
ค านวณพ้ืนท่ีได้
3. ได้หมุดหลักฐานใน
ระบบ WGS 84 และ
ค่าระดับอ้างอิงจาก 
mean Ser level
4. ได้ระบบจัดการ
แผนท่ีเพ่ือการจัดการ
บริหารท้องถ่ิน 1 
ระบบ

สามารถเช่ือมโยงหมุด
หลักฐานพิกัดท่ีอยู่
ภายในเขตเทศบาลให้
เป็นระบบเดียวกัน 
(WGS 84) ท าให้ทราบ
ถึงการเปล่ียนแปลง
ข้อมูลทางกายภาพของ
เมือง และน าไปสู่การ
วิเคราะห์สภาพปัญหา
และแนวทางการแก้ไข

กองวิชาการ
และแผนงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 18
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    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 ปรับปรุงห้องเพ่ือ
รองรับระบบข้อมูล 
BIG DATA

เพ่ือให้เทศบาลมีเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์เพียงพอในการ
จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ BIG
 DATA เพ่ือน าไปใช้ในการ
ด าเนินโครงการต่างๆ

ปรับปรุงห้องจัดเก็บข้อมูล-
ฐานจัดเก็บ CLOUD 
COMPUTING และระบบ 
BACKUP แบบ HYBRID

6,500,000    ห้องจัดเก็บข้อมูล
 1 ห้อง ระบบ
จัดเก็บข้อมูล 1 
ระบบ

เทศบาลมีศูนย์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ และระบบ
การจัดเก็บข้อมูลอย่าง
มีประสิทธิภาพ

กองวิชาการ
และแผนงาน

3 สนับสนุนให้ความรู้
ด้าน SMART CITY 
กับประชาชน

ประชาชน/ชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสนใจได้รับ
ความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับ SMART CITY

ประชาชน/ชุมชนในเขต
เทศบาล หน่วยงานอ่ืน 
และผู้สนใจในด้าน SMART
 CITY ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทและ
วิธีการด าเนินงานของ
เทศบาล

500,000       ประชาชน/ชุมชน
ในเขตเทศบาล 
หน่วยงานอ่ืน 
และผู้สนใจ มี
ความรู้และความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

ประชาชน/ชุมชนใน
เขตเทศบาล เข้าใจ
เก่ียวกับด้าน SMART 
CITY และเป็นแนว
ทางการพัฒนาองค์
ความรู้

กองวิชาการ
และแผนงาน

รวมงบประมาณ -             -             15,400,000  -             -             
รวมจ านวนโครงการ -             -             3                -             -             

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 19
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    แผนงานการพาณิชย์

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

1 ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าบริเวณช้ัน 2  
อาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

เพ่ือให้ได้มาตรฐานของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรองรับ 
load และมิเตอร์ท่ีจะติด
ประจ าห้องต่างๆ

จัดหาและติดต้ังชุดอุปกรณ์
การไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด

367,000       ระบบไฟฟ้า
ภายในสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร
ขัดข้องไม่เกิน
ร้อยละ 5

ระบบไฟฟ้าภายใน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
ได้มาตรฐานของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

รวมงบประมาณ -             -             -             367,000       -             
รวมจ านวนโครงการ -             -             -             1                -             

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 20
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมแข็งแรง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

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

1 เฝ้าระวังและเตือนภัย
สภาพอากาศ

เพ่ือตรวจสอบและเฝ้าระวัง 
และเตือนภัยสภาพอากาศท่ี
ท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ 
ด้วยระบบตรวจจับ และแจ้ง
เตือนประชาชน หรือ
นักท่องเท่ียวท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเมือง
 ให้สามารถรู้และป้องกัน
ตัวเองได้อย่างทันท่วงที เพ่ือ
ส่งเสริมให้นครสวรรค์เป็น
เมืองอัจฉริยะท่ีปลอดภัย 
และรู้เท่าทันภัยจากสภาพ
อากาศ

ติดต้ังระบบตรวจจับฝุ่น
ละอองบนเครือข่าย
ความเร็วสูง ติดต้ังระบบ
วิเคราะห์ และเตือนภัย
แบบอัตโนมัติท่ีสามารถ
ส่งถึงผู้อยู่ในพ้ืนท่ีได้ แบบ
หลากหลายช่องทางโดย
อัตโนมัติ โดยเน้นให้
ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเตือนภัยได้มากท่ีสุด

       6,000,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความเส่ียงต่อ
ปัญหาสุขภาพ 
จากสภาพอากาศ
ลดลงร้อยละ 50 
มีระบบตรวจสอบ
และบันทึกผลทาง
สถิติ เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 100

ประชาชนมีความ
ม่ันใจในสุขภาพจาก
การใช้ชีวิตในเมือง
มากข้ึน เจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้องมีเคร่ืองมือ
ท่ีทันสมัยสามารถ
เก็บบันทึกท าสถิติ 
เพ่ือน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาในระยะยาว
ต่อไป

กองวิชาการ
และแผนงาน 
งานเทคโนฯ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) คร้ังท่ี 5 ปี พ.ศ.2562
ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02/1

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 21
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมแข็งแรง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02/1

2 จัดเก็บขยะอัจฉริยะ เพ่ือเป็นการจัดเก็บขยะ
เป็นไปด้วยความสะดวก
เรียบร้อย ลดจ านวนขยะ
ริมทาง และลดการใช้
ทรัพยากรในการบริหาร
จัดการ และก าจัดขยะ

ติดต้ังเซนเซอร์ตรวจวัด
ปริมาณขยะในจุด
ให้บริการ ท้ิงขยะแบบ
แยกประเภทของเทศบาล
 ติดต้ังระบบแทรกก้ิง
ส าหรับรถขนขยะ ติดต้ัง
ระบบให้บริการตรวจสอบ
จุด และต าแหน่งการ
บริการ และเตือนจัดเก็บ
ออนไลน์ส าหรับประชาชน
 และติดต้ังระบบรายงาน
การจัดเก็บ และก าจัด
ขยะแบบแยกประเภท

     30,000,000 บริการจัดเก็บขยะ
 และก าจัดขยะ มี
ประสิทธิภาพดีข้ึน
ร้อยละ 20 
จุดบริการท้ิงขยะ
สะสมน้อยลง ร้อย
ละ 50

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบจุดบริการ
ท้ิงขยะ และการ
แยกประเภทขยะ
ก่อนท้ิง และ
สามารถขอให้บริการ
รับขยะจ านวนมากได้
 สะดวกมากข้ึน การ
คัดแยก และการ
จัดเก็บท าได้ง่ายและ
รวดเร็วข้ึน ลด
จ านวนขยะตกค้าง
จากครัวเรือน และ
จุดบริการท้ิงขยะ 
การก าจัดขยะท าได้
ง่าย รวดเร็ว และมี
จ านวนท่ีต้องก าจัด
ลดลง

กองวิชาการ
และแผนงาน 
งานเทคโนฯ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 22



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 23

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมแข็งแรง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02/1

3 พลังงานฉลาดใช้ 
บริเวณสวนสาธารณะ

เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
และลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานท่ีให้บริการใน
บริเวณสวนสาธารณะ 
(อุทยานสวรรค์) ในรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือเป็นตัวอย่าง
ให้กับผู้เข้ามาใช้บริการใน
สวนสาธารณะ ได้น าไปใช้
งานในพ้ืนท่ีของตัวเอง

ติดต้ังและเปล่ียนหลอด
ไฟฟ้าแสงสว่าง ติดต้ัง
เซนเซอร์ควบคุมระดับ
แสงสว่างอัตโนมัติ ใน
บริเวณสวนสาธารณะ 
พร้อมระบบเปิด-ปิด ไฟ
อัตโนมัติ ติดต้ังระบบสูบ
น้ าแรงดันต่ าด้วยระบบ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 ส าหรับใช้ในงานสวน 
และการบริการน้ าใน
กิจกรรมต่างๆ ภายใน
บริเวณสวนสาธารณะ

     10,000,000 สามารถบริหารใช้
พลังงาน ให้ใช้งาน
ได้คุ้มค่ามากข้ึน 
ร้อยละ 30

ลดค่าใช้จ่ายในการ
ใช้พลังงาน และ
อนุรักษ์พลังงาน 
เป็นตัวอย่างให้กับผู้
เข้ามาใช้บริการใน
สวนสาธารณะให้
สามารถน าไปปรับใช้
ในพ้ืนท่ีของตนเองได้

กองวิชาการ
และแผนงาน 
งานเทคโนฯ

รวมงบประมาณ -             -             -             46,000,000     -             
รวมจ านวนโครงการ -             -             -             3                  -             

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 23



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 24

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมแข็งแรง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง

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

1 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดภายในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ พร้อม
ระบบบริหารจัดการ
ภาพ

เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน
การก่ออาชญากรรม 
ก่อความไม่สงบภายใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และ
สนับสนุนการ
อ านวยการรักษา
ความปลอดภัยจังหวัด
นครสวรรค์

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดความละเอียดสูง
 พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 
300 กล้อง ติดต้ัง
โครงข่ายสายสัญญาณ 
ระบบบันทึกภาพ 
ประสิทธิภาพสูง และ
ปรับปรุงห้องศูนย์
ควบคุมส่ังการ

100,000,000     ปัญหาการเกิด
อาชญากรรมใน
เขตเทศบาลลดลง
ร้อยละ5 จาก
ปัจจุบัน

ประชาชนมีความ
ม่ันใจในระบบ
รักษาความ
ปลอดภัย ท่ีมีต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองวิชาการ
และแผนงาน 
งานเทคโนโลยีฯ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) คร้ังท่ี 5 ปี พ.ศ.2562
ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02/1
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 25

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมแข็งแรง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02/1

2 เช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) และระบบ
เครือข่ายสาธารณะ
ความเร็วสูงในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพ่ือเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เดิม และพัฒนาระบบ
เครือข่ายให้รองรับการ
ใช้งานเครือข่าย
ความเร็วสูง ปรับปรุง
เพ่ิมเติมระบบศูนย์
ข้อมูล และศูนย์
ควบคุม ส่ังการ 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ให้ใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และเป็น
เมืองอัจฉริยะท่ีมี
ความปลอดภัย และ
ส่งเสริมการใช้ชีวิต 
และการท่องเท่ียว

ปรับปรุงระบบเครือข่าย
เดิม และเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายเข้าด้วยกัน
ท้ังหมด ติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ความละเอียดสูงพร้อม
อุปกรณ์ ระบบตรวจรับ 
และเตือนภัยอัจฉริยะ 
เพ่ิมเติม ติดต้ังโครงข่าย
 สายสัญญาณ ระบบ
บันทึกภาพ 
ประสิทธิภาพสูง และ
ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล
 และศูนย์ควบคุมส่ังการ

85,948,000       ปัญหาการเกิด
อาชญากรรมใน
เขตเทศบาล ลดลง
ร้อยละ 20  ระบบ
เครือข่ายมีความ
ม่ันคงข้ึน ร้อยละ 
30  ศูนย์ข้อมูล 
และศูนย์ควบคุม
ส่ังการมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50
    สามารถบูรณา
การและให้บริการ
ประชาชน และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนมีความ
ม่ันใจในระบบ
รักษาความ
ปลอดภัย ท่ีมีต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้องมี
เคร่ืองมือท่ีทันสมัย
 สามารถ
ให้บริการติดตาม 
ตรวจสอบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
และรวดเร็ว

กองวิชาการ
และแผนงาน 
งานเทคโนฯ

รวมงบประมาณ -             -             -             185,948,000     -                 
รวมจ านวนโครงการ -             -             -             2                    -                 

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 25



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 26

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมแข็งแรง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี

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

1 Big DATA เพ่ือการ
จัดเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูล

เพ่ือเป็นระบบส าหรับ
เก็บรวบรวมข้อมูล
ท้ังหมดของเมือง เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ แบ่ง
ประเภท และจัดเรียบ
เรียงข้อมูลให้สามารถ
น ามาปรับใช้ประโยชน์
กับเมือง หน่วยงาน 
ตลอดจนการให้บริการ
ด้านข้อมูลส าหรับ
ประชาชน เอกชน เพ่ือ
ใช้ช่วยในการตัดสินใจ
ด้านต่างๆ ให้เป็น
ประโยชน์กับเมืองมาก
ท่ีสุด

ติดต้ังระบบจัดเก็บ และ
วิเคราะห์ข้อมูล และท า
การเช่ือมโยงข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกัน เข้าด้วยกัน
 มีระบบส าหรับการรับ
ข้อมูลได้หลายช่องทาง
ท้ังจากหน่วยงาน หรือ
ประชาชนโดยตรง มี
ระบบให้บริการข้อมูล
สาธารณะในด้านต่างๆ 
ท่ีสามารถเข้าถึงง่าย 
และเข้าถึงได้จ านวนมาก
 และมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยท่ีดี

       70,000,000 สามารถ
ให้บริการ
ข้อมูลในด้าน
ต่างๆ ของ
เมืองได้อย่าง
อัจฉริยะ  ได้
ในระบบเดียว

ประชาชน และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลเมือง
ได้ตามล าดับช้ัน
ข้อมูล หรือให้
ข้อมูลในทุกๆ 
เร่ืองส าคัญจาก
ระบบเดียว ลด
การสูญเสียเวลา
และทรัพยากร

กองวิชาการ
และแผนงาน 
งานเทคโนฯ

รวมงบประมาณ -             -             -             70,000,000       -                 
รวมจ านวนโครงการ -             -             -             1                    -                 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) คร้ังท่ี 5 ปี พ.ศ.2562
ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลนครนครสวรรค์

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02/1

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 26
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด
ไม่ต่ ากว่า 26,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

36,000              ส านักปลัดเทศบาล
งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

2 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมแขวนเพดาน ขนาด 56 น้ิว  จ านวน ปีละ 5
 ตัว

30,000              30,000              ส านักปลัดเทศบาล
งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

3 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีแถว 4 ท่ีน่ัง แบบเหล็ก จ านวนปีละ 10 ชุด 96,000              96,000              ส านักปลัดเทศบาล
งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี
 1  จ านวน 2 เคร่ือง

44,000              ส านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองค านวณไฟฟ้าแบบปร้ินกระดาษต้ังโต๊ะ 12 
หลัก จ านวน 3 เคร่ือง

12,000              ส านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพนักงาน จ านวน 3 ตัว 13,500              ส านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 11 ตัว 35,200              ส านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้
งานธุรการ

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ตัว 8,700               ส านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้
งานธุรการ

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 
ล้านพิกเซล จ านวน 2 กล้อง

26,000              ส านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้
งานธุรการ

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 1 จ านวน 4 เคร่ือง

72,000              ส านักการคลัง
ส่วนพัสดุ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 ปี พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03
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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 5 ปี พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

11 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเข็น ขนาด 1 ล้อ จ านวน 10 คัน 20,000            ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองเจาะดิน 
จ านวน 1 เคร่ือง

9,000              ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

13 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี แบบ
เกียร์อัตโนมัติ  จ านวน 1 คัน

56,000            ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

14 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 3 ล้อ   จ านวน 1 คัน 95,000            ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

15 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเป่าลม จ านวน 5 เคร่ือง 90,000            ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

16 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟโซล่าเซลล์ จ านวน 160 ชุด 480,000          ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

17 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ท่ีน่ัง ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ จ านวน 1
 คัน

1,600,000          ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ

18 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร รถตัดหญ้าไหล่ทางแบบขับเคล่ือน 4 ล้อ จ านวน 
1 คัน

2,900,000          ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานบริการรักษาฯ

19 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด ยาว 180 x  กว้าง 60 x
สูง 73 ซม. จ านวน 150 ตัว

345,000            ส านักการศึกษา
งานกิจการศาสนา

20 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ  Smart Tv 
ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

27,500              ศพด.วัดพรหมจริยา
วาส

21 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุกดีเซล ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 3,000 ซีซี จ านวน 1 คัน

        1,075,000 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.
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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 5 ปี พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

22 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ขนาด 40 น้ิว ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x
 1080 พิกเซล พร้อมติดต้ัง จ านวน 14 เคร่ือง 
(13,500 บาท/เคร่ือง)

          189,000 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

23 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 4,000 ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

            42,500 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

24 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม
 ไม่ต่ ากว่า 120 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

            15,300 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

25 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 20 ชุด 
(5,800 บาท/ชุด)

          116,000 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

26 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเลคเชอร์ ขาเหล็ก จ านวน 400 ตัว (1,400 
บาท/ตัว)

          560,000 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

27 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด              7,500 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

28 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ท่ี 2  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 2 ชุด (30,000 บาท/ชุด)

            60,000 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

29 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ALL In One ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 6 ชุด (23,000 บาท/ชุด)

          138,000 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

30 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 8 ชุด 
(2,500 บาท/ชุด)

            20,000 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

31 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 
ก๊อก จ านวน 2 เคร่ือง

            50,200 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.
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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 5 ปี พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

32 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อท่อประปา 5 ก๊อก พร้อม
เคร่ืองกรอง รวมค่าติดต้ัง จ านวน 6 ชุด(55,000 
บาท/ชุด)

          330,000 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

33 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมระบบช าระค่าน้ าประปา
ผ่านระบบ QR Code

490,000          ส านักการประปา

34 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานระบบไฮดรอลิคมีพนักพิงหลัง มีท่ี
พักแขน จ านวน 1 ตัว

6,000             สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 2

35 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานมีพนักพิงหลัง มีท่ีพักแขน จ านวน
 1 ตัว

3,000             สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 2

รวม -               -               8,993,400      135,000         96,000           
รวมจ านวนรายการ -               -               32                4                  1                  
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