




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

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

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบ ผ.02 หน้าท่ี 275 ล าดับท่ี 57 )
1 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. 

พร้อมท่อระบายน ้าซอย
เช่ือมระหว่างซอยเทียนตู๋
กับซอยสวรรค์วิถี 32

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
เดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 
153 เมตร พร้อมท่อระบาย
น ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        2,050,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร
 การขนส่ง

ส้านักการช่าง

รายละเอียดโครงการท่ีเปล่ียนแปลงใหม่
1 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. 

พร้อมท่อระบายน ้าซอย
เช่ือมระหว่างซอยเทียนตู๋
กับซอยสวรรค์วิถี 32

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
เดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 
163 เมตร พร้อมท่อระบาย
น ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      1,390,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร
 การขนส่ง

ส้านักการช่าง

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 1



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

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

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบ ผ.02 หน้าท่ี 391 ล าดับท่ี 13 )
2 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 

12 ห้องเรียน แบบเสาเข็ม
เจาะ โรงเรียนเทศบาลวัด
พรหมจริยาวาส (ท.3)

เพ่ือให้มีสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน

ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12
 ห้องเรียน  จ านวน  1  หลัง 
รายละเอียดตามแบบกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
และแบบแปลนเทศบาลท่ี
แก้ไขเปล่ียนแปลง

   13,700,000  อาคารเรียนท่ี
ก่อสร้าง จ านวน 
1 หลัง

อาคารสถานท่ี
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ท.3

รายละเอียดโครงการท่ีเปล่ียนแปลงใหม่
2 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 

12 ห้องเรียน แบบเสาเข็ม
เจาะ โรงเรียนเทศบาลวัด
พรหมจริยาวาส (ท.3)

เพ่ือให้มีสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน

ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 
12 ห้องเรียน  จ านวน  1  
หลัง รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล

     13,770,000  อาคารเรียนท่ี
ก่อสร้าง จ านวน 
1 หลัง

อาคารสถานท่ี
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ท.3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 2



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

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบ ผ.02 หน้าท่ี 393 ล าดับท่ี 22 )
3 ก่อสร้างอาคารเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถ
บรรพต (ท.4 )

เพ่ือให้มีสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน

ก่อสร้างอาคารเรียน รหัส 
(สน.ศท. 4/12 )  จ านวน  1  
หลัง

   12,000,000 อาคารเรียนท่ี
ก่อสร้าง จ านวน 
1 หลัง

มีอาคารสถานท่ี
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ท.4

รายละเอียดโครงการท่ีเปล่ียนแปลงใหม่
3 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 

12 ห้องเรียนแบบฐานแผ่ 
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถ
บรรพต (ท.4 )

เพ่ือให้มีสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน

ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 
12 ห้องเรียน  จ านวน  1  
หลัง รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล

     13,000,000 อาคารเรียนท่ี
ก่อสร้าง จ านวน 
1 หลัง

มีอาคารสถานท่ี
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ท.4

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 3



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

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

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบ ผ.02 หน้าท่ี 292 ล าดับท่ี 97 )
4 ก่อสร้างท่อระบายน ้ารูป

ส่ีเหล่ียมถนนวงศ์สวรรค์
จากชุมชนศูนย์ท่ารถ
บริเวณแยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 117 ข้าง
อู่ตาเร่ิมถึงสามแยกถนน
วิไลสวรรค์

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขังบริเวณศูนย์
ท่ารถและชุมชนสุข
สวัสด์ิ(ศูนย์ท่ารถ)

ก่อสร้างท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 
รูปส่ีเหล่ียมขนาด 2.10x1.80 
เมตร ยาว 545 เมตร ท่อ
เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00 เมตร ความยาว 60 
เมตร พร้อมปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

   20,680,000    20,680,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน ้า
ท่วมในพื นท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพื นท่ีไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

(ผลผลิตของโครงการ)

เทศบาลนครนครสวรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ.2563

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 4



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

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

(ผลผลิตของโครงการ)

เทศบาลนครนครสวรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ.2563

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการท่ีเปล่ียนแปลงใหม่
4 ก่อสร้างท่อระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 
545 เมตร พร้อมปรับปรุง
ผิวจราจร หนา 0.20 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 2,774 ตารางเมตร ถนน
วงศ์สวรรค์ จากชุมชน
ศูนย์ท่ารถบริเวณแยก
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 117 ข้างอู่ตา
เร่ิมถึงสามแยกถนนวิไล
สวรรค์ ต าบลปากน้ าโพ 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขังบริเวณศูนย์
ท่ารถและชุมชนสุข
สวัสด์ิ(ศูนย์ท่ารถ)

ก่อสร้างท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 
รูปส่ีเหล่ียมขนาด 2.10x1.80 
เมตร ยาว 545 เมตร ท่อ
เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00 เมตร ความยาว 60 
เมตร พร้อมปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,774 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

     20,680,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน ้า
ท่วมในพื นท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพื นท่ีไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 5



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 ปี พ.ศ.2562 เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบ ผ.03 หน้าท่ี 28 ล าดับท่ี 21 )
1 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.

รายละเอียดโครงการท่ีเปล่ียนแปลงใหม่
1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง
รถยนต์บรรทุกดีเซล 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 
150 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
4,000 ซีซี พร้อมโครงหลังคารถนักเรียน 
จ านวน 1 คัน

      1,500,000 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

        

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 6
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