




สว่นที ่3 หนา้ที ่- 1

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        -                    -              -                    -            -                      -             6            276,600         -                      -            6            276,600
รวม        -                   -              -                   -           -                     -             6           276,600         -                     -            6           276,600

2) ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ
  แผนงำนกำรศึกษำ        -                    -              -                    -             1              13,500           8          6,854,000          6            854,000         15          7,721,500

รวม        -                   -              -                   -             1             13,500           8         6,854,000          6           854,000        15         7,721,500
4) ยุทธศาสตร์พัฒนา
กายภาพเมือง
  แผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ

       -                    -              -                    -             1              50,000          16        21,781,000         -                      -           17        21,831,000

  แผนงำนกำรพำณิชย์        -                    -              -                    -             1          4,500,000           3          3,820,000          1          3,600,000          5        11,920,000
รวม        -                   -              -                   -             2         4,550,000         19       25,601,000          1         3,600,000        22       33,751,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

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

แบบ ผ.01

ส่วนท่ี 3 หน้ำท่ี - 1



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)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

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

แบบ ผ.01

6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี
  แผนงำนกำรศึกษำ        -                    -              -                    -             1            490,000          -                      -            4          1,400,000          5          1,890,000
  แผนงำนกำรรักษำควำม
สงบภำยใน

       -                    -              -                    -            -                      -             1              90,000          1              90,000          2            180,000

  แผนงำนกำรพำณิชย์        -                    -              -                    -            -                      -             1            300,000         -                      -            1            300,000
  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป        -                    -              -                    -            -                      -             3          1,123,000         -                      -            3          1,123,000

รวม        -                    -              -                    -             1            490,000           5          1,513,000          5          1,490,000         11          3,493,000
รวมโครงการท้ังส้ิน        -                   -              -                   -             4         5,053,500         38       34,244,600        12         5,944,000        54       45,242,100

ผ.02/1 ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป        -                    -              -                    -            -                      -             1          3,520,000         -                      -            1          3,520,000

รวม        -                   -              -                   -           -                     -             1         3,520,000         -                     -            1         3,520,000
ผ.03 ครุภัณฑ์
  แผนงำนกำรพำณิชย์        -                    -              -                    -            -                      -            -                      -            1          1,980,000          1          1,980,000
  แผนงำนกำรศึกษำ        -                    -              -                    -            -                      -            11          4,007,100         -                      -           11          4,007,100
  แผนงำนเคหะและชุมชน        -                    -              -                    -            -                      -            26        19,995,000         -                      -           26        19,995,000
  แผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ

       -                    -              -                    -            -                      -             2          7,560,000         -                      -            2          7,560,000

รวมครุภัณฑ์ท้ังส้ิน        -                   -              -                   -           -                     -           39       31,562,100          1         1,980,000        40       33,542,100

ส่วนท่ี 3 หน้ำท่ี - 2



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 3

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 บริโภคพืชผักอาหาร
ปลอดภัย ไร้สารปนเป้ือน
และสารพิษตกค้างจากยา
ฆ่าแมลง

เพ่ือให้ประชาชนผู้บริโภคท่ี
อยู่ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้บริโภคอาหาร 
ผักสด และผลไม้ท่ีสะอาด
ปลอดภัย เป็นการส่งเสริมให้
มีสุขภาพท่ีดี ไม่ก่อให้เกิดโรค
ท่ีเกิดจากสารปนเป้ือนและ
สารพิษตกค้าง ทราบโทษ
จากอาหารท่ีปนเป้ือนยาฆ่า
แมลง ท าให้ประชาชนทราบ
ถึงการล้างผักท่ีถูกวิธี และ
ตรวจสารปนเป้ือน 4 ชนิด
จากอาหาร ได้แก่ สารบอ
แรกช์ สารฟอร์มาลีน สาร
ฟอกขาว สารกันรา

ร้านค้า แผงลอยจ าหน่าย
อาหารสด ผัก ผลไม้ ตลาดสด 
ชุมชน โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 9 แห่ง ผู้บริโภค 
ประชาชน ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร แผงลอยท่ีอยู่ใน
เขตเทศบาล ได้รับการเฝ้า
ระวังด้านความปลอดภัยของ
อาหาร และได้รับความรู้
เก่ียวกับการปฏิบัติในการล้าง
ผักอย่างปลอดภัยปราศจาก
สารปนเป้ือน

42,500          มีการเฝ้าระวัง 
อาหาร ผักสด 
และผลไม้ อย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง
 มีการเฝ้าระวัง
สารปนเป้ือน 
อย่างน้อยปีละ 
1คร้ัง และมีการ
สาธิตกิจกรรม
การล้างผัก
ให้กับประชาชน
และผู้สนใจ

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการเฝ้า
ระวังด้านอาหาร
ปลอดภัย ไม่เกิด
สารพิษตกค้างใน
อาหารและมีความรู้ใน
การป้องกันสารเคมี
ปนเป้ือนในอาหารได้
อย่างถูกต้อง

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 3



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 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)

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

2 ยกระดับร้านอาหารตาม
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
 ปลอดภัย สุขภาพดี

เพ่ือให้ร้านจ าหน่ายอาหารใน
เขตเทศบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน CFGT ผู้จ าหน่าย
อาหารปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงฯ ได้อย่าง
ถูกต้อง และประชาชนในเขต
เทศบาล ได้บริโภคอาหารท่ี
สะอาด ปลอดภัย

ร้านอาหารในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลนครนครสวรรค์

50,000          ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารในเขต
เทศบาล ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
 CFGT

ร้านจ าหน่ายอาหารใน
เขตเทศบาลผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน CFGT
 และประชาชนในเขต
เทศบาลมีการบริโภค
อาหารท่ีสะอาด 
ปลอดภัย

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
(กลุ่มงาน
ส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม)

3 พัฒนาผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารริมบาทวิถี 
ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือยกระดับด้านสุขาภิบาล
อาหาร ให้กับผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารริมบาทวิถีใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร
ริมบาทวิถี จ านวน 150 ราย

          40,000 ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหาร
ริมบาทวิถี ใน
เขตเทศบาล 
ได้รับการพัฒนา 
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 70

ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารริม
บาทวิถีในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ 
ปฏิบัติถูกต้องตามกฏ
กระทรวงฯ และหลัก
สุขาภิบาลอาหาร

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
(กลุ่มงาน
ส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม)

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 4



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 5

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)

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

4 ลด ละ เลิก ถุงพลาสติกหู
ห้ิว และภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร

เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
การลดใช้ถุงพลาสติกหูห้ิว 
และภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

จัดรณรงค์ในเขตเทศบาล เร่ือง
เก่ียวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
หูห้ิว และภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร

          50,000 ปริมาณขยะ
พลาสติกลดลง
ร้อยละ 5

ประชาชนในเขต
เทศบาล ได้รับความรู้ 
และลดการใช้
ถุงพลาสติกหูห้ิว และ
ภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
(กลุ่มงาน
ส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม)

5 อบรมผู้ประกอบการ
โรงแรมในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการ
โรงแรมในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องตาม พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 (เร่ือง
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ) และหลักสุขาภิบาล

ผู้ประกอบการโรงแรมในเขต
เทศบาลฯ จ านวน 40 ราย

          50,000 ผู้ประกอบการ
โรงแรมในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ เข้า
ร่วมโครงการ
และผ่านการ
อบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70

ผู้ประกอบการโรงแรม
ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ปฏิบัติ
อย่างถูกต้องตามพรบ.
การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 (เร่ืองกิจการท่ี
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ) และหลัก
สุขาภิบาล

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
(กลุ่มงาน
ส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม)

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 5



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 6

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)

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

6 ส่งเสริมความรู้และพัฒนา
เครือข่าย อย.น้อย ใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม การ
สร้างเครือข่าย อย.น้อยใน
โรงเรียน ให้นักเรียน อย.น้อย
 มีความรู้ในเร่ืองสุขาภิบาล
อาหาร และสามารถช่วย
ด าเนินการด้านสุขาภิบาล
อาหารได้

นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 
4-6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
จ านวน 8 โรงเรียน รวม 80 คน

          44,100 นักเรียน อย.
น้อย ท่ีเข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้ สามารถ
ใช้ชุดทดสอบ
สารปนเป้ือน 4 
ชนิด ได้ และ
ผ่านการทดสอบ
ความรู้ได้
คะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60

เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม
 การสร้างเครือข่าย 
อย.น้อยในโรงเรียน 
ให้นักเรียน อย.น้อย มี
ความรู้ในเร่ือง
สุขาภิบาลอาหาร และ
สามารถช่วย
ด าเนินการด้าน
สุขาภิบาลอาหารได้

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
(กลุ่มงาน
ส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม)

รวมงบประมาณ -        -        -             276,600        -         
รวมจ านวนโครงการ -        -        -             6                 -         

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 6



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 7

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 ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถ่ิน (เงิน
อุดหนุนด้านการศึกษา)

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านบุคลากร
ส่งเสริมการศึกษาจัดหา
อุปกรณ์การศึกษาท่ีเพียงพอ  
และเอ้ือต่อการพัฒนา
การศึกษา และส่งเสริม
การศึกษาทุกระดับให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

1. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
สัมมนา การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาปฐมวัยของ อปท. 
ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
จัดสรรให้ อปท. ละ 2 คน

22,000       22,000       การศึกษาทุก
ระดับมีคุณภาพ
และ
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
90

โรงเรียนในสังกัดได้รับ
การพัฒนาการจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา

2. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
สัมมนา การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ 
อปท. ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 จัดสรรให้ อปท. ละ 2 คน
 และสถานศึกษาแห่งละ 4 คน

418,000     418,000     การศึกษาทุก
ระดับมีคุณภาพ
และ
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
90

โรงเรียนในสังกัดได้รับ
การพัฒนาการจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 7



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 8

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)

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

3. ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในสถานศึกษา สังกัด อปท. 
ประจ าปี 2564 จัดสรรให้ อปท.
 แห่งละ 6 คน

       24,000        24,000 การศึกษาทุก
ระดับมีคุณภาพ
และ
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
90

โรงเรียนในสังกัดได้รับ
การพัฒนาการจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา

4. ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
จัดสรรให้สถานศึกษา สังกัด 
อปท. แห่งละ 1 คน จัดสรรให้
ส านักการศึกษา 1 คน รวม
ท้ังหมด 10 คน

     110,000      110,000 การศึกษาทุก
ระดับมีคุณภาพ
และ
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
90

โรงเรียนในสังกัดได้รับ
การพัฒนาการจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 8



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 9

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)

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

5. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดท าหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานปรับปรุง
ใหม่ จัดสรรให้สถานศึกษาใน
สังกัด อปท.แห่งละ 20,000 
บาท และส านักการศึกษา 
20,000 บาท

     200,000      200,000 การศึกษาทุก
ระดับมีคุณภาพ
และ
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
90

โรงเรียนในสังกัดได้รับ
การพัฒนาการจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา

6. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 
จัดสรรให้สถานศึกษาสังกัด 
อปท. ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย 
แห่งละ 10,000 บาท

       80,000        80,000 การศึกษาทุก
ระดับมีคุณภาพ
และ
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
90

โรงเรียนในสังกัดได้รับ
การพัฒนาการจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน อปท. 
(อปท.เจ้าภาพรอบคัดเลือก
ระดับภาค)

   5,000,000 ความพึงพอใจ
ในการจัดการ
แข่งขันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

การจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

ส านักการศึกษา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 9



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 10

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)

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

8. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ชุมนุมลูกเสือท้องถ่ินไทย (อปท.
เจ้าภาพระดับภาค)

   1,000,000 ความพึงพอใจ
ในการจัดจัด
งานชุมนุม
ลูกเสือไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

การจัดงานชุมนุม
ลูกเสือท้องถ่ินไทย 
(อปท.เจ้าภาพระดับ
ภาค) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

ส านักการศึกษา

9. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลท่ีรับผิดชอบด้าน
กิจกรรมเด็กและเยาวชนกีฬา
และนันทนาการประจ าปี 2563

    13,500 บุคลากรมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
80

บุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพใน
การจัดกิจกรรม

ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ -         -         13,500    6,854,000   854,000     
รวมจ านวนโครงการ -         -         1            8               6               

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 10



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 11

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. 
ถนนอรรถกวี จากทางแยก
ไปรษณีย์ถึงถนนต้น
เจ้าพระยา

เพ่ือแก้ไขปัญหาในการสัญจร
ของประชาชน

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
 0.20 เมตร กว้าง 13.00- 
25.00 เมตร ยาว 75 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,165 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

795,000         - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

ส้านักการช่าง

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 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)

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

2 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ภายในชุมชนวัดเขาต้ังแต่
ทางข้ึนโบสถ์เทวดาสร้าง
ถึงสามแยกเข้าชุมชนวัด
เขา (หน้าเมรุ)

เพ่ือแก้ไขปัญหาในการสัญจร
ของประชาชน

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
 0.15 เมตร กว้าง 6.00- 
11.50 เมตร ยาว 125 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,083 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

590,000         - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

ส้านักการช่าง

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)

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

3 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
บริเวณชุมชนสุขสวัสด์ิ
ศูนย์ท่ารถ หน้าบ้านเลขท่ี 
607/53 ถึงหน้าบ้านเลขท่ี
 605/461

เพ่ือแก้ไขปัญหาในการสัญจร
ของประชาชน

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 93 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 325 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

177,000         - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

ส้านักการช่าง

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)

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

4 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้้าซอย
หมู่บ้านเดโชคันทรี

เพ่ือแก้ไขปัญหาในการสัญจร
ของประชาชน

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 314 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,838 ตารางเมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
วางท่อเมนประปาขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. 
(8.5) ความยาวไม่น้อยกว่า 
396 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

3,210,000      - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

ส้านักการช่าง

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)

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

5 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมระบบระบายน้้า
ถนนอมราวิถี

เพ่ือแก้ไขปัญหาในการสัญจร
ของประชาชน

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
 0.20 เมตร กว้าง 4 - 8 เมตร 
ยาว 395 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 3,089 ตารางเมตร 
พร้อมระบบระบายน้้า และท่อ
เมนประปา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. 
(8.5) ความยาวไม่น้อยกว่า 
631 เมตร และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มม. 
(8.5) ความยาวไม่น้อยกว่า 
266 เมตรตาม แบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

3,830,000      - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

ส้านักการช่าง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 15



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 16

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

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

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

6 ปรับปรุงก้ันห้อง
ผู้อ้านวยการส่วนฯ ส้านัก
การช่าง

เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและเป็นสัดส่วน
ของสถานท่ีท้างาน และ
เพียงพอกับจ้านวนบุคลากร

ก้ันห้องผู้อ้านวยการส่วน
ควบคุมฯเดิม ให้เป็น 2 ห้อง มี
ประตูทางเข้าออกแยกเป็น
สัดส่วนของแต่ละห้อง รวมท้ัง
ติดต้ังระบบปล๊ักสวิตช์ไฟฟ้า
แยกในแต่ละห้อง

50,000        ห้อง
ผู้อ้านวยการ
ส่วนฯ จ้านวน 2
 ห้อง

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและเป็น
สัดส่วนของสถานท่ี
ท้างาน และเพียงพอ
กับจ้านวนบุคลากร

ส้านักการช่าง

7 ก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตพิมพ์
ลาย บริเวณทางเดินและ
สะพานในร่องน้้า
เกาะญวน ด้านฝ่ังถนนโรง
บ้าบัดน้้าเสีย

เพ่ือความสวยงามของพ้ืน
คอนกรีตให้มีสีสันและ
ลวดลายท่ีใกล้เคียงธรรมชาติ

ก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตพิมพ์ลาย
 พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

500,000        พ้ืนคอนกรีต
พิมพ์ลาย

1. ใช้เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวและพักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน
2. พ้ืนทางเดินมีความ
สวยงามมีสีสันและ
ลวดลายท่ีใกล้เคียง
ธรรมชาติ

ส้านักการช่าง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 16



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 17

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

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

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

8 ก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตพิมพ์
ลาย บริเวณทางเดินและ
สะพานในร่องน้้า
เกาะญวน ด้านฝ่ังถนน
แสงสวรรค์

เพ่ือความสวยงามของพ้ืน
คอนกรีตให้มีสีสันและ
ลวดลายท่ีใกล้เคียงธรรมชาติ

ก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตพิมพ์ลาย
 พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

500,000        พ้ืนคอนกรีต
พิมพ์ลาย

1. ใช้เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวและพักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน
2. พ้ืนทางเดินมีความ
สวยงามมีสีสันและ
ลวดลายท่ีใกล้เคียง
ธรรมชาติ

ส้านักการช่าง

9 ก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตพิมพ์
ลาย บริเวณทางเดิน ช่วง
กลางในร่องน้้าเกาะญวน
ท้ังสองฝ่ัง

เพ่ือความสวยงามของพ้ืน
คอนกรีตให้มีสีสันและ
ลวดลายท่ีใกล้เคียงธรรมชาติ

ก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตพิมพ์ลาย
พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 9,900 
ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

4,950,000     พ้ืนคอนกรีต
พิมพ์ลาย

1. ใช้เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวและพักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน
2. พ้ืนทางเดินมีความ
สวยงามมีสีสันและ
ลวดลายท่ีใกล้เคียง
ธรรมชาติ

ส้านักการช่าง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 17



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 18

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

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

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

10 ติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณทางเดินในร่องน้้า
เกาะญวน

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
ปลอดภัยและสวยงาม 
บริเวณทางเดินในร่องน้้า
เกาะญวน

ติดต้ังโคมไฟ LED พลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 200 W 
เสาสูง 4.00 เมตร  จ้านวน  49
 ต้น ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

500,000        จ้านวนโคมไฟฟ้า
ส่องสว่าง

1. มีระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างท่ีเพียงพอต่อการ
ใช้งานของประชาชน
บริเวณทางเดินในร่อง
น้้าเกาะญวน
2. มีความปลอดภัย
และความสวยงาม

ส้านักการช่าง

11 ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า 
บริเวณชุมชนเกาะญวน

เพ่ือให้มีระบบระบายน้้า
บริเวณพ้ืนท่ีชุมชนเกาะญวน

ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า 
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 1,100 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

5,129,000     ความยาว
ท่อระบายน้้า

1. มีระบบระบายน้้า
ท่ีเพียงพอต่อการใช้
งานของประชาชน
บริเวณชุมชนเกาะญวน

ส้านักการช่าง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 18



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 19

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

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

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

12 ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าป้องกัน
น้้าท่วมท่ีต้นทางร่องน้้า
เกาะญวน

เพ่ือควบคุมระดับน้้าในร่อง
น้้าเกาะญวนให้มีระดับท่ี
เหมาะสม

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าป้องกันน้้า
ท่วม โดยย้ายเคร่ืองสูบน้้าเดิม
ขนาด 17 KW จากสถานีสูบน้้า
เสียท่ี 2 (กรุงไทย A) มาติดต้ัง
ใหม่ จ้านวน 2 ชุด พร้อม
ระบบป้องกันและควบคุม
อัตโนมัติ ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

500,000        มีระบบระบาย
น้้าป้องกันน้้าท่วม

สามารถป้องกันปัญหา
น้้าท่วมในร่องน้้าเกาะ
ญวน

ส้านักการช่าง

13 ติดต้ังน้้าพุ ในบริเวณร่อง
น้้าเกาะญวน

เพ่ือเพ่ิมความสวยงามและ
ปริมาณออกซิเจนในน้้า

ติดต้ังน้้าพุ โครงและทุ่นลอย
สแตนเลส หัวน้้าพุจ้านวน 3 
หัว เคร่ืองสูบน้้า 5 แรงม้า 
จ้านวน 1 เคร่ือง โคมไฟฉาย 
LED จ้านวน 10 โคม จ้านวน 
1 ชุด ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

480,000        เป็นสถานท่ี
สวยงาม 
เป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ
 ในบริเวณร่อง
น้้าเกาะญวน

มีสถานท่ีท่ีสวยงาม
เป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจในร่องน้้า
เกาะญวน

ส้านักการช่าง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 19



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 20

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

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

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

14 ติดต้ังเคร่ืองเติมอากาศ 
พลังงานแสงอาทิตย์ ใน
บริเวณร่องน้้าเกาะญวน

เพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจนใน
น้้าให้มีปริมาณท่ีเหมาะสม

ติดต้ังเคร่ืองเติมอากาศ โดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดกังหัน
  โครงและทุ่นลอย
สแตนเลส แผงรับแสงอาทิตย์ 
มอเตอร์และตู้ควบคุม จ้านวน 
3 ชุด ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

90,000          มีเคร่ืองเติม
อากาศ

สามารถเพ่ิมปริมาณ
ออกซิเจน เพ่ือควบคุม
คุณภาพน้้า

ส้านักการช่าง

15 ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ส้าหรับรดน้้าต้นไม้ 
ในบริเวณร่องน้้าเกาะญวน

เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองสูบน้้า
ส้าหรับรดต้นไม้

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า ท่อขนาด 1
 น้ิว โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
  โครงและทุ่นลอยสแตนเลส 
แผงรับแสงอาทิตย์ มอเตอร์ 
แบตเตอร่ี และตู้ควบคุม 
จ้านวน 3 ชุด ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

180,000        มีเคร่ืองสูบน้้า มีเคร่ืองสูบน้้าส้าหรับ
รดน้้าต้นไม้

ส้านักการช่าง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 20



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 21

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

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

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

16 ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ส้าหรับจ่ายให้น้้าตก
ในบริเวณร่องน้้าเกาะญวน

เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองสูบน้้า
ส้าหรับน้้าตก

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า ท่อขนาด 1
 น้ิว โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
  โครงและทุ่นลอยสแตนเลส 
แผงรับแสงอาทิตย์ มอเตอร์ 
แบตเตอร่ี และระบบควบคุม 
จ้านวน 1 ชุด ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

50,000          มีเคร่ืองสูบน้้า มีเคร่ืองสูบน้้าส้าหรับ
จ่ายให้น้้าตก

ส้านักการช่าง

17 ก่อสร้างท่อส่งน้้าจากโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้้าไปยัง
น้้าตกร่องน้้าเกาะญวน

เพ่ือล้าเลียงน้้าท่ีผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพแล้วไหล
แบบ Gravity Flow ไปท้า
น้้าตกในแหล่งท่องเท่ียว

วางท่อส่งน้้า PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 1,100 
เมตร

300,000        มีท่อล้าเลียงน้้า มีระบบท่อล้าเลียงน้้า
ไปยังน้้าตกโดยไม่ต้อง
ใช้พลังงาน

ส้านักการช่าง

รวมงบประมาณ -        -        50,000        21,781,000    -         
รวมจ านวนโครงการ -        -        1                16               -         

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 21



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 21

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 วางท่อเมนประปา
เช่ือมต่อท่อเหล็กเกาะ
สะพานนิมมานรดี

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้ประชาชน
ใช้อย่างท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 200 มม. ชั นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อ
ด้วยแหวนยาง ความยาวไม่น้อยกว่า
 220 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      820,000 ร้อยละ100 
ของประชาชนได้
ใช้น ้าประปา
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
ท่ัวถึง

ส้านักการ
ประปา

2 จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือ
ด าเนินการส ารวจท่อเมน 
A/C เดิม และออกแบบ
วางท่อเมนใหม่ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพ่ือจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือ
ส้ารวจและออกแบบวาง
ท่อเมนใหม่ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

1. รายงานผลการศึกษาความ
เหมาะสมงานออกแบบวางท่อเมน
ใหม่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
2. แบบแปลนรายการวางท่อเมน
พร้อมเอกสารในการจัดจ้าง
3. รายละเอียดตามข้อก้าหนด
ขอบเขตของงานจ้างท่ีปรึกษาของ
เทศบาล

   2,000,000 เอกสารรายงาน
ผลการศึกษา
ความเหมาะสม
งานออกแบบ
แบบแปลน
รายละเอียดงาน
ออกแบบวางท่อ
เมน

มีรายงานผลการศึกษา
ความเหมาะสมของ
โครงการเพ่ือใช้
ประกอบการ
ด้าเนินการอย่างเป็น
ระบบ

ส้านักการ
ประปา

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 21



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 22

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 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

3 วางท่อเมนประปาถนน
ไกรลาสจากแยกโรงเรียน
สาธิตฯ ถึงแยกคอนโด
เมืองสวรรค์

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้ประชาชน
ใช้อย่างท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 150 มม. ชั นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อ
ด้วยแหวนยาง ความยาวไม่น้อยกว่า
 908 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

   1,000,000 ร้อยละ100 
ของประชาชนได้
ใช้น ้าประปา
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
ท่ัวถึง

ส้านักการ
ประปา

4 วางท่อเมนประปาถนน
สวรรค์วิถีแยกสันคูถึง
หมู่บ้านเจ้าพระยา (บึงอ้อ)

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้ประชาชน
ใช้อย่างท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 250 มม. ชั นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อ
ด้วยแหวนยาง ความยาวไม่น้อยกว่า
 1,205 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

 3,600,000 ร้อยละ100 
ของประชาชนได้
ใช้น ้าประปา
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
ท่ัวถึง

ส้านักการ
ประปา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 22



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 23

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 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

5 วางท่อเมนประปาถนน
สวรรค์วิถีแยกถนนอรรถ
กวีถึงแยกถนนดาวดึงส์

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้ประชาชน
ใช้อย่างท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 300 มม. ชั นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อ
ด้วยแหวนยาง ความยาวไม่น้อยกว่า
 720 เมตร และวางท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ชั น
คุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง
 ความยาวไม่น้อยกว่า 216 เมตร 
ความยาวรวม 936 เมตรตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

 4,500,000 ร้อยละ100 
ของประชาชนได้
ใช้น ้าประปา
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
ท่ัวถึง

ส้านักการ
ประปา

รวมงบประมาณ -          -          4,500,000 3,820,000   3,600,000 
รวมจ านวนโครงการ -          -          1             3               1             

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 23



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 24

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

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

1 ก้ันห้องใต้อัฒจันทร์ฝ่ังสกอร์
บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพ่ือให้นักเรียนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน มีความพร้อมใน
การให้บริการ

ก้ันห้องใต้อัฒจันทร์ฝ่ังสกอร์
บอร์ดสนามฟุตบอล สนาม
กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์
 ขนาดประมาณ 9 เมตร ยาว
 15 เมตร จ านวน 2 ห้อง 
ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

490,000    นักเรียนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยจาก
การก้ันห้องเรียน
ร้อยละ 90

นักเรียนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย มี
ความพร้อมในการ
ให้บริการ

ส านักการศึกษา
โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

2 ติดต้ังประตูสแตนเลส โรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ าโพใต้

เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของทาง
ราชการสูญหาย

ติดต้ังประตูสแตนเลสด้าน
หน้าโรงเรียน จ านวน 2 ชุด

200,000    จ านวนประตู
สแตนเลสท่ีติดต้ัง

มีประตูสแตนเลสท่ี
แข็งแรง

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ปากน้ าโพใต้

3 ปรับปรุงรางระบายน้ าอาคาร
เรียน 1 โรงเรียนเทศบาลวัด
ปากน้ าโพใต้

เพ่ือให้การระบายน้ าได้
สะดวกไม่เกิดการท่วมขัง
บริเวณโรงเรียน

รางระบายน้ า ยาว 40 เมตร 400,000    รางระบายน้ า
อาคารเรียน 1

มีรางระบายน้ าท่ีพร้อม
ใช้งาน

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ปากน้ าโพใต้

4 ปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน 1 
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าโพใต้

เพ่ือให้มีห้องน้ าพร้อมใช้งาน
ส าหรับนักเรียน

ปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน 1 100,000    ห้องน้ าอาคาร
เรียน 1

มีห้องน้ าพร้อมใช้งาน โรงเรียน
เทศบาลวัด
ปากน้ าโพใต้

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 24



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 25

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    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 จัดท าตะแกรงกันนกอาคาร
เรียน 4 และอาคารเรียน 6 
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถ
บรรพต

เพ่ือป้องกันนกเข้าไปท ารัง 
สร้างความเสียหายแก่อาคาร
และเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรค

จัดท าตะแกรงกันนกอาคาร
เรียน 4 และอาคารเรียน 6

700,000    จ านวนพ้ืนท่ี
ด าเนินการ

มีตะแกรงกันนกอาคาร
เรียน 4 และอาคาร
เรียน 6

โรงเรียน
เทศบาลวัดวร
นาถบรรพต

รวมงบประมาณ -         -         490,000    -         1,400,000 
รวมจ านวนโครงการ -         -         1             -         4             

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 25



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 26

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

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

1 ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ

เพ่ือให้ประชาชนมีจิตอาสา
ในการให้ความช่วยเหลือซ่ึง
กันและกัน และเป็นก าลัง
สนับสนุนภาครัฐในการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ฝึกอบรมบุคคลท่ัวไปเป็น
จิตอาสาภัยพิบัติ จ านวน 1
 รุ่น

90,000        90,000        มีจิตอาสาในการ
ให้ความ
ช่วยเหลือภาครัฐ
 จ านวน 60 คน

ช่วยลดการสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

รวมงบประมาณ -             -             -             90,000        90,000        
รวมจ านวนโครงการ -             -             -             1                1                

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 26



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 27

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 ปรับปรุงเคาน์เตอร์
ปฏิบัติงานภายใน
อาคารสถานธนานุ
บาล 2

เพ่ือป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สินของ
ประชาชน

ปรับปรุงและซ่อมแซม
เคาน์เตอร์ปฏิบัติงาน
ภายในอาคารสถานธนานุ
บาล 2  ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

300,000       ความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้
บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

อาคารสถานท่ีมีสภาพ
ดีมีความม่ันคง
เรียบร้อยได้มาตรฐาน

สถานธนานุบาล 2

รวมงบประมาณ -            -            -            300,000       -             
รวมจ านวนโครงการ -            -            -            1                -             

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 27



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 28

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 ปรับปรุงร้ัวส านักงาน
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพ่ือป้องกันอันตรายจากความ
ช ารุดของแนวร้ัวเดิมท่ีก าลังจะ
พังทลาย

ปรับปรุงร้ัวความยาว 34 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

155,000       ความยาวร้ัวท่ีได้รับ
การซ่อมแซม

มีร้ัวส านักงานท่ี
สวยงามแข็งแรงได้
มาตรฐาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 ปรับปรุงประตูทางเข้า - 
ออก ส านักการประปา
และงานทะเบียนราษฎร

เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ
ราชการ

ปรับปรุงประตูทางเข้า - 
ออก ส านักการประปาและ
งานทะเบียนราษฎร จ านวน
 4 ชุด

478,000       ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ
ติดต่อราชการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90

มีความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 ปรับปรุงสถานท่ีท างาน
และก้ันห้องสารบบ
ของกองสารสนเทศภาษี
และทรัพย์สิน

1. เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเป็นสัดส่วนของ
สถานท่ีท างานและมีพ้ืนท่ี
เพียงพอกับจ านวนบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
2. เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่ของ
เอกสารถูกต้องตามระเบียบ
สารบรรณ

ขยายพ้ืนท่ีสถานท่ีท างาน
ของกองสารสนเทศภาษี
และทรัพย์สินให้ทะลุถึงกัน
กับห้องเก็บสารบบเดิมรวม
เป็นจ านวน 1 ห้อง และ
ก้ันห้องสารบบใหม่ จ านวน
 1 ห้อง ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

490,000       ความพึงพอใจของผู้
มาใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

อาคารสถานท่ีมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
และมีพ้ืนท่ีเพียงพอกับ
จ านวนบุคลากร

กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

รวมงบประมาณ -          -          -          1,123,000    -          
รวมจ านวนโครงการ -          -          -          3                -          

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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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 ปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัด
นครสวรรค์

เพ่ือบ ารุงรักษาอาคาร
สถานีขนส่งให้มีสภาพ
การใช้งานได้ดี 
ประชาชนท่ีมาใช้
บริการเกิดความ
ปลอดภัยและมีความ
พึงพอใจท่ีมาใช้บริการ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
จ านวน 1 อาคาร ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

3,520,000        ความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้
บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

อาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร มีความ
ม่ันคง แข็งแรงและ
สวยงาม

ส านักปลัดเทศบาล
งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

รวมงบประมาณ -              -              -              3,520,000        -              
รวมจ านวนโครงการ -              -              -              1                   -              

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02/1
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน แพอเนกประสงค์แบบทุ่นจ๊ิกซอว์ลอยน ้า ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า
 96 ตารางเมตร พร้อมเสาเชือกและสะพานสแตน
เลส ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 6 เมตร  จ้านวน
 2 แพ

4,140,000        ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้งสแตนเลส แบบ
ชุดฝึกก้าวเดิน 2 สถานี พร้อมติดตั ง จ้านวน 1 
เคร่ือง

265,000          ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้งสแตนเลส แบบชุด
บริหารข้อเท้าและเข่า 2 สถานี พร้อมติดตั ง 
จ้านวน 1 เคร่ือง

240,000          ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้งสแตนเลส แบบชุด
บาร์ยกตัวพร้อมจานหมุนเอว 2 สถานี พร้อม
ติดตั ง จ้านวน 1 เคร่ือง

220,000          ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

5 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้งสแตนเลส แบบชุด
ล้อหมุนคู่บริหารหัวไหล่ 2 สถานี พร้อมติดตั ง 
จ้านวน 1 เคร่ือง

240,000          ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

6 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้งสแตนเลส แบบชุด
นวดหลัง 2 สถานี พร้อมติดตั ง จ้านวน 1 เคร่ือง

250,000          ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

7 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้งสแตนเลส แบบชุด
ลูกตุ้มแกว่งตัว 2 สถานี พร้อมติดตั ง จ้านวน 1 
เคร่ือง

250,000          ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

8 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้งสแตนเลส แบบชุด
ล้อหมุนเด่ียวบริหารหัวไหล่ 2 สถานี พร้อมติดตั ง
 จ้านวน 1 เคร่ือง

240,000          ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ.2563

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 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

9 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกายสแตนเลส แบบชุดบริหารข้อ
เข่า ข้อเท้า จักรยานเอนป่ัน แบบเบา 2 สถานี 
จ้านวน 1 เคร่ือง

260,000          ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

10 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้งสแตนเลส แบบชุด
บริหารขาและสะโพก แบบยันล้อเล่ือน 2 สถานี 
พร้อมติดตั ง จ้านวน 1 เคร่ือง

260,000          ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

11 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้งสแตนเลส แบบชุด
บริหารขาและข้อเท้า แบบถังหมุน 2 สถานี 
พร้อมติดตั ง จ้านวน 1 เคร่ือง

260,000          ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้งสแตนเลส แบบชุด
บริหารหน้าท้องแบบม้าโยกตัว 2 สถานี พร้อม
ติดตั ง จ้านวน 1 เคร่ือง

265,000          ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

13 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้งสแตนเลส แบบชุด
บริหารขาและฝ่าเท้าแบบจานหมุน 2 สถานี 
พร้อมติดตั ง จ้านวน 1 เคร่ือง

260,000          ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

14 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้งสแตนเลส แบบชุด
บริหารข้อเข่าข้อเท้า จักรยานน่ังป่ันแบบเบา 2 
สถานี พร้อมติดตั ง จ้านวน 1 เคร่ือง

260,000          ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

15 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้งสแตนเลส แบบชุด
บริหารข้อเข่าข้อเท้า แบบยกลูกล้อถ่วงน ้าหนัก 2
 สถานี พร้อมติดตั ง จ้านวน 1 เคร่ือง

255,000          ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

16 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้งสแตนเลส แบบชุด
บริหารแขน ขา และสะโพก แบบสกีบก 2 สถานี
 พร้อมติดตั ง จ้านวน 1 เคร่ือง

265,000          ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
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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 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

17 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้งสแตนเลส แบบชุด
บริหารแขน ไหล่ และนวดผ่อนคลายฝ่ามือ 2 
สถานี พร้อมติดตั ง จ้านวน 1 เคร่ือง

265,000          ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

18 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้งสแตนเลส แบบชุด
บริหารเอวแบบน่ัง-ยืน 2 สถานี พร้อมติดตั ง 
จ้านวน 1 เคร่ือง

265,000          ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

19 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้งสแตนเลส แบบชุด
ป่ันบริหารแขนและไหล่ 2 สถานี พร้อมติดตั ง 
จ้านวน 1 เคร่ือง

260,000          ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

20 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้งสแตนเลส แบบชุด
จักรยานน่ังป่ันบริหารขา ข้อเข่า (มีฝาครอบ) 2 
สถานี พร้อมติดตั ง จ้านวน 1 เคร่ือง

          280,000 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

21 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้งสแตนเลส แบบชุด
อุปกรณ์บริหารข้อมือแบบล้อหมุน (คู่) พร้อม
ติดตั ง จ้านวน 1 เคร่ือง

          140,000 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

22 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุกเทท้าย ชนิด 10 ล้อ จ้านวน 1 คัน         3,600,000 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

23 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี หรือก้าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ
กระบะเทท้าย จ้านวน 2 คัน

        3,960,000 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

24 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุกขยะ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก้าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ
เปิดข้างเทท้าย จ้านวน 1 คัน

950,000          ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 32



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 33

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 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

25 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต้่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน ้า 
จ้านวน 2 คัน

5,000,000        ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

26 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถสามล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 240 ซีซี
 น ้าหนักบรรทุกไม่ต้่ากว่า 800 กิโลกรัม จ้านวน 1
 คัน

135,000          ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

27 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อม
เคร่ืองยนต์ จ้านวน 1 ล้า

270,000          ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

28 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ก้าลังไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า 
จ้านวน 1 คัน

4,500,000        ส้านักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

29 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) ราคา 
17,000 บาท จ้านวน 25 เคร่ือง

          425,000 โรงเรียนเทศบาลวัด
ไทรใต้

30 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงาน
ประมวลผล ราคา 22,000 บาท จ้านวน 5 เคร่ือง

          110,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดปากน ้าโพใต้

31 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส้าหรับงาน
ส้านักงาน ราคา 17,000 บาท จ้านวน 20 เคร่ือง

          340,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดพรหมจริยาวาส

32 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส้าหรับงาน
ส้านักงาน ราคา 17,000 บาท จ้านวน 20 เคร่ือง

          340,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดวรนาถบรรพต

33 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส้าหรับงาน
ประมวลผล ราคา 23,000 บาท จ้านวน 20 เคร่ือง

          460,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดวรนาถบรรพต

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 33



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 34

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 7 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

34 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) ราคา 
17,000 บาท จ้านวน 20 เคร่ือง

          340,000 โรงเรียนเทศบาลวัด
ช่องคีรีฯ

35 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส้าหรับงาน
ประมวลผล ราคา 23,000 บาท จ้านวน 40 เคร่ือง

          920,000 โรงเรียนเทศบาลวัด
จอมคีรีนาคพรต

36 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จ้านวน 5 
เคร่ือง

            21,500 โรงเรียนเทศบาลวัด
จอมคีรีนาคพรต

37 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 
ขนาด 55 นิ ว ราคาต่อหน่วย 26,500 บาท 
จ้านวน 10 เคร่ือง

265,000          โรงเรียนเทศบาลวัด
สุคตวราราม

38 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส้าหรับงาน
ส้านักงาน ราคา 17,000 บาท จ้านวน 40 เคร่ือง

680,000          โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

39 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้ล็อกเกอร์ 12 ช่อง จ้านวน 12 ตู้ 105,600          โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

40 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด
 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 
6,000 ซีซี จ้านวน 1 คัน

1,980,000        ส้านักการประปา

รวม -               -               -               31,562,100     1,980,000      
รวมจ านวนรายการ -               -               -               39                1                  

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 34
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