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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        -                    -              -                    -             2            400,000           2            400,000          2            400,000          6          1,200,000

รวม        -                   -              -                   -             2           400,000           2           400,000          2           400,000          6         1,200,000
2) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
 ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
  แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร

       -                    -              -                    -            -                      -             3          2,800,000         -                      -            3          2,800,000

รวม        -                   -              -                   -           -                     -             3         2,800,000         -                     -            3         2,800,000
4) ยุทธศาสตร์พัฒนา
กายภาพเมือง
  แผนงำนบริหำรท่ัวไป        -                    -              -                    -            -                      -             1            500,000          1            500,000          2          1,000,000
  แผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ

       -                    -              -                    -            -                      -             7        16,725,000         -                      -            7        16,725,000

รวม        -                   -              -                   -           -                     -             8       17,225,000          1           500,000          9       17,725,000
6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี
  แผนงำนสำธำรณสุข        -                    -              -                    -            -                      -             1            600,000         -                      -            1            600,000
  แผนงำนบริหำรท่ัวไป        -                    -              -                    -            -                      -             1            700,000         -                      -            1            700,000

รวม        -                    -              -                    -            -                      -             2          1,300,000         -                      -            1            600,000
รวมโครงการท้ังส้ิน        -                   -              -                   -             2           400,000         15       21,725,000          3           900,000        19       22,325,000

ผ.02/1 ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 8 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 8 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

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

แบบ ผ.01

รวม        -                   -              -                   -           -                     -           -                     -           -                     -           -                     -   
ผ.03 ครุภัณฑ์
แผนงำนกำรศึกษำ 3          3,300,000                  3          3,300,000
แผนงำนเคหะและชุมชน 3          16,198,000                3        16,198,000
แผนงำนสำธำรณสุข 2          15,700,000                2        15,700,000
แผนงำนกำรพำณิชย์ 1          250,000           

รวมครุภัณฑ์ท้ังส้ิน        -                   -              -                   -           -                     -             9       35,448,000         -                     -            8       35,198,000

ส่วนท่ี 3 หน้ำท่ี - 2



ส่วนท่ี 3 หน้ำท่ี - 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 พัฒนำศักยภำพไทยแลนด์
 4.0

1.เพ่ือพัฒนำ อสม. ให้มี
ควำมรู้มีทักษะในกำร
ปฏิบัติกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ัน
พ้ืนฐำน
2.เพ่ือพัฒนำ อสม. ให้มี
ทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy)
3.เพ่ือพัฒนำ อสม. ให้มี
ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 
(Healty Literacy) ผ่ำน
ระบบกำรส่ือสำรดิจิทัล
4.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
บทบำทของ อสม. ในกำร
เป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลง
ด้ำนสุขภำพ

อสม. จ ำนวน 680 คน 150,000    150,000    150,000    1. อสม. มีควำมรู้ มี
ทักษะสำมำรถปฏิบัติกำร
ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐำน
ได้ถูกต้องร้อยละ 80
2. อสม. มีควำมรู้มีทักษะ
สำมำรถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนสำธำรณสุขได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพร้อยละ 80
3. อสม. มีควำมรู้มีทักษะ
ด้ำนควำมรอบรู้สุขภำพใน
เร่ืองกำรปฐมพยำบำล
เบ้ืองต้นและเร่ืองอ่ืนด้ำน
สุขภำพ ตลอดจนเป็น
ผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงด้ำน
สุขภำพร้อยละ 80

อสม.กลุ่มเป้ำหมำย
ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพเป็น อสม. 4.0
 ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด

ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ
กลุ่มงำน
ส่งเสริมสุขภำพ

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 8 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้ำท่ี - 3



ส่วนท่ี 3 หน้ำท่ี - 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 8 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

2 วันอำสำสมัครสำธำรณสุข
แห่งชำติ

1.เพ่ือพัฒนำศักยภำพ อสม. 
ให้มีควำมรู้ มีทักษะและมี
ควำมสำมำรถในกำร
ด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ
สุขภำพในชุมชนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2.เพ่ือให้ อสม. ได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้กำรด ำเนินกิจกรรม
ด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำนและ
เสริมสร้ำงแรงจูงใจให้ อสม. 
มีพลังงำนในกำรสร้ำงชุมชน
ให้เข้มแข็ง
3.เพ่ือประกำศเกียรติคุณ 
เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงำน
ของ อสม. สร้ำงควำม
สำมัคคีและสร้ำงควำมรักใน
องค์กร

อสม. จ ำนวน 680 คน 250,000    250,000    250,000    1. อสม. มีควำมรู้ในกำร
ดูแลประชำชนเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 80
2. อสม. มีทัศนคติท่ีดีต่อ
กำรเป็น อสม. ในเขต
เทศบำลนครนครสวรรค์ 
ร้อยละ 80

1. อสม.มีควำมรู้ และมี
ทักษะในกำรดูแล
สุขภำพประชำชน
2. อสม.มีกำรถ่ำยทอด
นวัตกรรมและองค์
ควำมรู้สู่ชุมชนในเขต
เทศบำลนครนครสวรรค์
3.เกิดคลังควำมรู้งำน
สุขภำพภำคประชำชนใน
เขตเทศบำลนคร
นครสวรรค์
4. อสม.มีทัศนคติท่ีดีต่อ
กำรปฏิบัติงำนและมี
ควำมรักในองค์กร

ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ
กลุ่มงำน
ส่งเสริมสุขภำพ

รวมงบประมาณ -       -       400,000    400,000    400,000    
รวมจ านวนโครงการ -       -       2             2             2             

ส่วนท่ี 3 หน้ำท่ี - 4



ส่วนท่ี 3 หน้ำท่ี - 5

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

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

1 แข่งขันกีฬำฟุตบอล 11 คน 
เทศบำลนครนครสวรรค์

เพ่ือพัฒนำศักยภำพให้กับเด็ก 
เยำวชน และประชำชนท่ีมี
ควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำฟุตบอล
ให้พัฒนำดีย่ิงข้ึน และเป็นกำร
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย เพ่ือให้มี
สุขภำพพลำนำมัยท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ทำงด้ำนอำรมณ์และจิตใจห่ำงไกล
จำกภัยยำเสพติด รวมท้ังรู้จักกำรรู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซ่ึงเป็นหัวใจของ
นักกีฬำ

เด็ก เยำวชน ประชำชน ท่ีมี
ควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำ
ฟุตบอล จ ำนวน 500 คน

500,000     ร้อยละ90 ของ
ผู้เข้ำร่วม
แข่งขันมี
สุขภำพท่ีดี

เด็ก เยำวชน 
ประชำชน มีกำร
พัฒนำทักษะทำงด้ำน
กีฬำฟุตบอล รวมถึง
กำรมีสุขภำพ
พลำนำมัยท่ีแข็งแรง 
สมบูรณ์

ส ำนักกำรศึกษำ

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 8 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้ำท่ี - 5



ส่วนท่ี 3 หน้ำท่ี - 6

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

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

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 8 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

2 แข่งขันกีฬำฟุตซอล 
เทศบำลนครนครสวรรค์คัพ

เพ่ือพัฒนำศักยภำพให้กับเด็ก 
เยำวชน และประชำชนท่ีมี
ควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำฟุตซอล
ให้พัฒนำดีย่ิงข้ึน และเป็นกำร
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย เพ่ือให้มี
สุขภำพพลำนำมัยท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ทำงด้ำนอำรมณ์และจิตใจห่ำงไกล
จำกภัยยำเสพติด รวมท้ังรู้จักกำรรู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซ่ึงเป็นหัวใจของ
นักกีฬำ

เด็ก เยำวชน ประชำชน ท่ีมี
ควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำฟุต
ซอล จ ำนวนประมำณ 400 คน

300,000     ร้อยละ90 ของ
ผู้เข้ำร่วม
แข่งขันมี
สุขภำพท่ีดี

เด็ก เยำวชน 
ประชำชน มีกำร
พัฒนำทักษะทำงด้ำน
กีฬำฟุตบอล รวมถึง
กำรมีสุขภำพ
พลำนำมัยท่ีแข็งแรง 
สมบูรณ์

ส ำนักกำรศึกษำ

ส่วนท่ี 3 หน้ำท่ี - 6



ส่วนท่ี 3 หน้ำท่ี - 7

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

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

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 8 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

3 เตรียมควำมพร้อมเพ่ือเป็น
เจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย
 รอบคัดเลือกระดับ
ภำคเหนือคร้ังท่ี 38 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเพ่ือเป็น
เจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแห่งประเทศไทย รอบ
คัดเลือกระดับภำคเหนือคร้ังท่ี 38 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

ค่ำเตรียมสนำมแข่งขันฯ 11 
ชนิดกีฬำ
ค่ำจัดท ำป้ำยช่ือหน่วยงำนท่ีเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ค่ำโล่ ค่ำถ้วยรำงวัล ใบประกำศ
ค่ำตกแต่งสถำนท่ี ค่ำวัสดุ
ส ำนักงำน ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ค่ำจ้ำงเหมำต่ำงๆ ค่ำจัดงำน
แถลงข่ำวกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ

2,000,000   ร้อยละ
ควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร 
(ร้อยละ 100)

มีควำมพร้อมเป็น
เจ้ำภำพจัดกำรแข่งขัน
กีฬำ

ส ำนักกำรศึกษำ

รวมงบประมาณ -       -       -       2,800,000   -            
รวมจ านวนโครงการ -       -       -       3               -            

ส่วนท่ี 3 หน้ำท่ี - 7



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 8

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

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

1 กำรพัฒนำยุทธศำสตร์
กฎบัตรเทศบำลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือใน
ทุกภำคส่วนให้กำรท ำกำร
พัฒนำเมืองตำมรูปแบบ
ใหม่หรือกฎบัตร ให้มี
ข้อตกลงร่วมกันในกำร
พัฒนำเมือง เศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน เศรษฐกิจฐำนรำก
 กระจำยควำมเจริญ และ
สร้ำงควำมย่ังยืนในกำร
พัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ
 20 ปี

จัดประชุม อบรม 
สัมมนำคณะกรรมกำร
กฎบัตร ผู้แทนภำครัฐ 
ส่ือมวลชน องค์กร
เอกชนและภำค
ประชำชน ไม่น้อยกว่ำ 
10 คร้ัง

        500,000         500,000 ร้อยละ 80 ของ
ทุกภำคส่วนให้
ควำมร่วมมือใน
กำรท ำกำรพัฒนำ
เมืองรูปแบบใหม่
หรือกฎบัตร

ได้ข้อมูลแผนงำน
โครงกำรเพ่ือบูรณำ
กำรยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำเทศบำลนคร
นครสวรรค์และมี
กำรประกำศ
เจตนำรมณ์กฎบัตร
เมืองอัจฉริยะ 
(Smart City 
Charter)

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

รวมงบประมาณ -               -               -               500,000        500,000        
รวมจ านวนโครงการ -               -               -               1                 1                 

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 8 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02แบบ ผ.02

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 8



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 9

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 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบำยน้ ำ 
ค.ส.ล. (ทำงเข้ำ
บ้ำนเลขท่ี 46/22 แยก
จำกถนนจักรวำล)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทำงได้รับ
ควำมสะดวก ปลอดภัย
ในกำรจรำจร กำรขนส่ง
 และมีระบบระบำยน้ ำ
ท่ีดี

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. กว้ำง 
3.50 เมตร ยำว 78 เมตร 
พร้อมวำงท่อ ค.ส.ล.  
0.40 เมตร และบ่อพัก ค.
ส.ล. ควำมยำวรวม 78 
เมตร ตำมแบบแปลน
รำยละเอียดของเทศบำล

        525,000  - ประชำชน
ได้รับประโยชน์
ในกำรสัญจรไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหำน้ ำ
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 
80

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
ปลอดภัยในกำร
เดินทำง กำรจรำจร
 กำรขนส่ง

ส ำนักกำรช่ำง

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 8 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02แบบ ผ.02

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 9



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 10

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02แบบ ผ.02

2 จ้ำงท่ีปรึกษำศึกษำ
ควำมเหมำะสมและ
ออกแบบปรับปรุงเพ่ิม
ศักยภำพโรงปรับปรุง
คุณภำพน้ ำต้นแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ

 - เพ่ือศึกษำควำม
เหมำะสมและวิเครำะห์
โครงกำรแนวทำง
ด ำเนินกำรให้ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย ระเบียบ
หรือข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง
 - เพ่ือออกแบบและ
ประเมินควำมสำมำรถ
ในกำรรับรองปริมำณน้ ำ
เสียท่ีเพ่ิมข้ึนจำก
โครงกำรขยำยเขตท่อ
รวบรวมน้ ำเสีย โรง
ปรับปรุงคุณภำพน้ ำต้น
แม่น้ ำเจ้ำพระยำ
 - เพ่ือให้เป็นคู่มือ
ด ำเนินกำรติดตำม
ควบคุมดูแลโครงกำร
ตำมก ำหนดในสัญญำ

 - ลักษณะรูปแบบกำร
ปรับปรุงระบบปรับปรุง
คุณภำพน้ ำแผนกำรบริหำร
จัดกำร
 กำรบริหำรควำมเส่ียง 
กำรป้องกัน ลดหรือแก้ไข 
เยียวยำผลกระทบโครงกำร
 - หลักเกณฑ์วิธีกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรรองรับน้ ำ
เสียท่ีเพ่ิมข้ึน

      2,000,000 เอกสำรรำยงำน
ผลกำรศึกษำ
ควำมเหมำะสม
และวิเครำะห์
โครงกำร

รำยงำนผล
กำรศึกษำควำม
เหมำะสมและ
วิเครำะห์โครงกำร
สร้ำงข้อก ำหนด
ขอบเขตของงำน
และร่ำงสัญญำใช้ใน
กำรเสนอโครงกำร

ส ำนักกำรช่ำง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 10



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 11

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02แบบ ผ.02

3 จ้ำงท่ีปรึกษำศึกษำ
ควำมเหมำะสมและ
ออกแบบโครงกำร
ก่อสร้ำงระบบรวบรวม
และปรับปรุงคุณภำพ
น้ ำพ้ืนท่ีชุมชนวัดเขำ

 - เพ่ือศึกษำควำม
เหมำะสมและออกแบบ
แนวทำงด ำเนินกำรให้
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง
 - เพ่ือจัดท ำโครงกำร
ก่อสร้ำงระบบรวบรวม
และระบบปรับปรุง
คุณภำพน้ ำพ้ืนท่ีชุมชน
วัดเขำท่ีสอดคล้องกับ
ลักษณะและปริมำณน้ ำ
เสีย
 - เพ่ือเป็นคู่มือ
ด ำเนินกำรติดตำม
ควบคุมดูแลโครงกำร
ตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ

 - เอกสำรรำยละเอียด
รูปแบบแปลนโครงกำร
สร้ำงระบบรวบรวมและ
ปรับปรุงคุณภำพน้ ำพ้ืนท่ี
ชุมชนวัดเขำ
 - งบประมำณเอกสำรท่ีใช้
ในกำรจัดจ้ำง กำรขอรับ
งบประมำณสนับสนุน
โครงกำร
 - รำยงำนผลกำรศึกษำ
ควำมเหมำะสมและ
ออกแบบโครงกำร

      2,000,000 เอกสำรรำยงำน
ผลกำรศึกษำ
ควำมเหมำะสม
และวิเครำะห์
โครงกำร

 - สำมำรถขยำย
พ้ืนท่ีในกำรควบคุม
คุณภำพน้ ำท้ิงพ้ืนท่ี
ชุมชนวัดเขำ
 - คุณภำพแหล่งน้ ำ
ผิวดินพ้ืนท่ีชุมชนวัด
เขำอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนระเบียบ 
ข้อกฎหมำยก ำหนด
 - ลดผลกระทบ
ธรรมชำติ
ส่ิงแวดล้อมพ้ืนท่ี
ชุมชนวัดเขำ

ส ำนักกำรช่ำง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 11



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 12

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02แบบ ผ.02

4 จ้ำงท่ีปรึกษำศึกษำ
ควำมเหมำะสมและ
ออกแบบโครงกำร
ก่อสร้ำงระบบรวบรวม
และปรับปรุงคุณภำพ
น้ ำพ้ืนท่ีชุมชนเกำะยม

 - เพ่ือศึกษำควำม
เหมำะสมและออกแบบ
แนวทำงด ำเนินกำรให้
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง
 - เพ่ือจัดท ำโครงกำร
ก่อสร้ำงระบบรวบรวม
และระบบปรับปรุง
คุณภำพน้ ำพ้ืนท่ีชุมชน
เกำะยมท่ีสอดคล้องกับ
ลักษณะและปริมำณน้ ำ
เสีย
 - เพ่ือเป็นคู่มือ
ด ำเนินกำรติดตำม
ควบคุมดูแลโครงกำร
ตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ

 - เอกสำรรำยละเอียด
รูปแบบแปลนโครงกำร
สร้ำงระบบรวบรวมและ
ปรับปรุงคุณภำพน้ ำพ้ืนท่ี
ชุมชนเกำะยม
 - งบประมำณเอกสำรท่ีใช้
ในกำรจัดจ้ำง กำรขอรับ
งบประมำณสนับสนุน
โครงกำร
 - รำยงำนผลกำรศึกษำ
ควำมเหมำะสมและ
ออกแบบโครงกำร

      2,000,000 เอกสำรรำยงำน
ผลกำรศึกษำ
ควำมเหมำะสม
และวิเครำะห์
โครงกำร

 - สำมำรถขยำย
พ้ืนท่ีในกำรควบคุม
คุณภำพน้ ำท้ิงพ้ืนท่ี
ชุมชนเกำะยม
 - คุณภำพแหล่งน้ ำ
ผิวดินพ้ืนท่ีชุมชน
เกำะยมอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนระเบียบ 
ข้อกฎหมำยก ำหนด
 - ลดผลกระทบ
ธรรมชำติ
ส่ิงแวดล้อมพ้ืนท่ี
ชุมชนเกำะยม

ส ำนักกำรช่ำง

5 ก่อสร้ำงลำน
อเนกประสงค์บริเวณ
ร่องน้ ำเกำะญวน

เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีส ำหรับ
จัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียว

ก่อสร้ำงลำนกิจกรรม พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่ำ 360 ตำรำง
เมตร ตำมแบบแปลน
รำยละเอียดของเทศบำล

      4,000,000 นักท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ10
 จำกฐำนข้อมูล
กำรท่องเท่ียว
จังหวัดนครสวรรค์

ประชำชนได้เข้ำมำ
ท ำกิจกรรมและ
นันทนำกำร

ส ำนักกำรช่ำง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 12
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02แบบ ผ.02

6 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ 
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก
บริเวณเกำะญวนจำก
ทำงเช่ือมโรงปรับปรุง
คุณภำพน้ ำต้นแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำถึงทำงเช่ือม
ถนนแสงสวรรค์

เพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม
ขังและให้มีระบบ
ระบำยน้ ำท่ีดีบริเวณ
พ้ืนท่ีชุมชนเกำะญวน

ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ 
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 
1,150 เมตร ตำมแบบ
แปลนรำยละเอียดของ
เทศบำล

      5,700,000 ลดปัญหำน้ ำท่วม
ในพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80

ประชำชนในพ้ืนท่ี
ไม่มีปัญหำน้ ำท่วมขัง

ส ำนักกำรช่ำง

7 ติดต้ังโคมไฟส่องสว่ำง
พลังงำนแสงอำทิตย์
ภำยในเขตเทศบำล
นครนครสวรรค์

เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
และให้เกิดควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน
รวมท้ังปรับปรุงสภำพ
ภูมิทัศน์ภำยในเขต
เทศบำล

ติดต้ังโคมไฟ LED พลังงำน
แสงอำทิตย์ ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 200 W เสำสูง 4.00 
เมตร จ ำนวน 50 ต้น 
ติดต้ังภำยในเขตเทศบำล 
ตำมแบบแปลน
รำยละเอียดของเทศบำล

        500,000 จ ำนวนโคมไฟ
ส่องสว่ำง

1.มีระบบไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงท่ีเพียงพอต่อ
กำรสัญจรไปมำของ
ประชำชนภำยใน
เขตเทศบำล
2.มีควำมปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชำชน
3.ปรับปรุงสภำพ
ภูมิทัศน์ภำยในเขต
เทศบำล

ส ำนักกำรช่ำง

รวมงบประมาณ -               -               -               16,725,000    -               
รวมจ านวนโครงการ -               -               -               7                 -               

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 13
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    แผนงานสาธารณสุข

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

1 ซ่อมแซมหลังคำปีกนก
ชำยคำ ฝ้ำเพดำนพร้อม
ติดต้ังระบบไฟฟ้ำอำคำร
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 3

เพ่ือซ่อมแซมหลังคำปีก
นกชำยคำ ฝ้ำเพดำน
พร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้ำ
ของอำคำรศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข 3 ให้อยู่ใน
สภำพพร้อมใช้งำน 
สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำน
กำรบริกำรได้ตำมปกติ

หลังคำปีกนกชำยคำ ฝ้ำ
เพดำนพร้อมติดต้ังระบบ
ไฟฟ้ำ

600,000       ร้อยละของ
ประชำชนใช้
บริกำร
ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข 3 
ได้รับควำม
สะดวกปลอดภัย

มีควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรประชำชน

ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ
ศูนย์บริกำรฯ 3

รวมงบประมาณ -             -             -             600,000       -             
รวมจ านวนโครงการ -             -             -             1                -             

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 8 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
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

1 ปรับปรุงห้องเก็บเอกสำร
 ฎีกำเบิกจ่ำยเงิน ส ำนัก
กำรคลัง เทศบำลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือใช้เป็นห้องเก็บ
เอกสำร ฎีกำเบิกจ่ำยเงิน 
ของส ำนักกำรคลัง 
เทศบำลนครนครสวรรค์

ปรับปรุงห้องเก็บเอกสำร
 ฎีกำเบิกจ่ำยเงิน

700,000       ห้องเก็บเอกสำร 
ฎีกำเบิกจ่ำยเงิน
ท่ีปรับปรุง

มีห้องเก็บเอกสำร 
ฎีกำเบิกจ่ำยเงินท่ี
ปลอดภัยในกำรเก็บ
รักษำ สะดวกต่อกำร
สืบค้น และรองรับ
หน่วยตรวจสอบ

ส ำนักกำรคลัง

รวมงบประมาณ -             -             -             700,000       -             
รวมจ านวนโครงการ -             -             -             1                -             

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 8 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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ส่วนท่ี 3 หน้ำท่ี - 16

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 แผนงำนเคหะ
และชุมชน

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง เคร่ืองกวำดถนนพลังงำนไฟฟ้ำ 
ขนำดมอเตอร์ไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 1.20 กิโลวัตต์ 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

3,200,000        ส ำนักกำรช่ำง

2 แผนงำนเคหะ
และชุมชน

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง รถกวำดถนนพลังงำนไฟฟ้ำ
ขนำดมอเตอร์ไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 4.4 กิโลวัตต์ 
จ ำนวน 1 คัน

12,500,000      ส ำนักกำรช่ำง

3 แผนงำนเคหะ
และชุมชน

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬำ เสำบำสเก็ตบอลโครงเหล็กมีล้อพร้อมแป้นห่วง
และตำข่ำย จ ำนวน 6 ชุด

498,000          ส ำนักกำรช่ำง
ส่วนกำรโยธำ

4 แผนงำน
สำธำรณสุข

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง เคร่ืองกวำดถนนพลังงำนไฟฟ้ำ 
ขนำดมอเตอร์ไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 1.20 กิโลวัตต์ 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

3,200,000        ส ำนักกำร
สำธำรณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
งำนบริกำรรักษำฯ

5 แผนงำน
สำธำรณสุข

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง รถกวำดถนนพลังงำนไฟฟ้ำ
ขนำดมอเตอร์ไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 4.4 กิโลวัตต์ 
จ ำนวน 1 คัน

12,500,000      ส ำนักกำร
สำธำรณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
งำนบริกำรรักษำฯ

6 กำรศึกษำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เส้ือผ้ำเหล็ก (มีล้ินชักท ำจำกไม้) ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 70 x 100 x 60 ซม. จ ำนวน 330 ตู้

1,386,000        โรงเรียนกีฬำ
เทศบำลนคร
นครสวรรค์

7 กำรศึกษำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว เตียงเหล็ก 2 ช้ัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3.5 ฟุต 
จ ำนวน 165 ชุด

990,000          โรงเรียนกีฬำ
เทศบำลนคร
นครสวรรค์

8 กำรศึกษำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ท่ีนอน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3.5 x 4 น้ิว (รับประกัน
ไม่ต่ ำกว่ำ 5 ปี) จ ำนวน 330 หลัง

924,000          โรงเรียนกีฬำ
เทศบำลนคร
นครสวรรค์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 8 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมำณ

แบบ ผ.03
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ส่วนท่ี 3 หน้ำท่ี - 17

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 8 ปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมำณ

แบบ ผ.03

9 แผนงำนกำร
พำณิชย์

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว เคร่ืองบรรจุน้ ำขวดแบบก่ึงอัตโนมัติ
 - ชนิดของภำชนะบรรจุน้ ำด่ืม 600 ซีซี
 - ก ำลังกำรผลิต 800 ขวด/ช่ัวโมง
เคร่ืองล้ำงขวดแบบ 2 หัวล้ำง ท ำจำกสแตนเลส
เคร่ืองปิดฝำก่ึงอัตโนมัติใช้ป้ัมลมพร้อมชุดขันฝำ
จ ำนวน 1 ชุด

250,000          ส ำนักกำรประปำ

รวม -               -               -               35,448,000     -               
รวมจ านวนรายการ -               -               -               9                  -               

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 17
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