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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)

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 5 แบบ ผ.02 หน้าท่ี 4 ล าดับท่ี 1 )
1 ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง

ถ่ายภาพรังสีและอ่างล้าง
เคร่ืองมือทันตกรรม

เพ่ือความสะดวกและความ
ปลอดภัยต่อผู้มารับบริการและ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
เกณฑ์การควบคุมและป้องกัน
การติดเช้ือทางทันตกรรม

ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ถ่ายภาพรังสี 1 ห้อง
อ่างล้างเคร่ืองมือ
ทันตกรรม จ านวน 1 
เคาน์เตอร์

  300,000 ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ท่ีมารับการ
บริการได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

ห้องถ่ายภาพรังสีทัน
ตกรรมได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานทันต
สาธารณสุข

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5  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. 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) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5  ประจ าปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการท่ีเปล่ียนแปลงใหม่
1 ปรับปรุงห้องทันตกรรม

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1
 - เพ่ือความสะดวกและความ
ปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ
ทางทันตกรรม
 - เพ่ือให้ผ่านมาตรฐานตาม
เกณฑ์ความปลอดภัยต่อรังสี
ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และเกณฑ์ควบคุมและป้องกัน
การติดเช้ือทางทันตกรรม
 - มีบริเวณท างานของ
เจ้าหน้าท่ีและบริเวณให้การ
รักษาแยกกันอย่างชัดเจน เพ่ือ
ความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน
ของผู้มารับบริการและของ
เจ้าหน้าท่ีทันตบุคลากร

1. ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ถ่ายภาพรังสีจ านวน 1 ห้อง
2. สร้างอ่างล้างเคร่ืองมือ
ทันตกรรม จ านวน 1 เค้าน์
เตอร์
3. ห้องแยกบริเวณท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีทันต
บุคลากรและบริเวณในการ
รักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม

  300,000 ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ท่ีมารับการ
บริการได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

1. มีห้องถ่ายภาพ
รังสีทางทันตกรรมท่ี
มีความปลอดภัยได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
ของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
2. มีอ่างล้าง
เคร่ืองมือท่ีได้
มาตรฐานการควบคุม
และป้องกันการติด
เช้ือทางทันตกรรม
3. มีห้องแยกบริเวณ
ท างานและบริเวณใน
การรักษาผู้ป่วยอย่าง
ชัดเจน

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานทันต
สาธารณสุข

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 2



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)

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครนครสวรรค์ เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 3 แบบ ผ.02 หน้าท่ี 10 ล าดับท่ี 5 )
2 เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน

กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินรอบ
คัดเลือกระดับภาคเหนือ 
คร้ังท่ี 38  ประจ าปี
การศึกษา 2563 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

เพ่ือเป็นเจ้าภาพ
คัดเลือกนักกีฬา 
อปท.รอบคัดเลือก 
คร้ังท่ี 38 และ
ส่งเสริมเด็กเยาวชน
ให้มีทักษะในด้าน
กีฬาและใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน อปท. รอบ
คัดเลือกระดับภาคเหนือ คร้ังท่ี
 38 ประจ าปีการศึกษา 2563
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จ านวน 1 คร้ัง

  3,000,000   3,000,000   3,000,000  15,000,000 เด็กเยาวชนให้
มีทักษะในด้าน
กีฬาเพ่ิมข้ึน

นักเรียน อปท.มี
ทักษะในการ
แข่งขันกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ส านักการศึกษา

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5  ประจ าปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 3



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) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5  ประจ าปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการท่ีเปล่ียนแปลงใหม่
2 เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน

กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินรอบ
คัดเลือกระดับภาคเหนือ 
คร้ังท่ี 38  ประจ าปี
การศึกษา 2564 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

เพ่ือเป็นเจ้าภาพ
คัดเลือกนักกีฬา 
อปท.รอบคัดเลือก 
คร้ังท่ี 38 และ
ส่งเสริมเด็กเยาวชน
ให้มีทักษะในด้าน
กีฬาและใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน อปท. รอบ
คัดเลือกระดับภาคเหนือ คร้ังท่ี
 38 ประจ าปีการศึกษา 2564
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จ านวน 1 คร้ัง

   11,000,000 เด็กเยาวชนให้
มีทักษะในด้าน
กีฬาเพ่ิมข้ึน

นักเรียน อปท.มี
ทักษะในการ
แข่งขันกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ส านักการศึกษา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 4



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 5

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

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

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 แบบ ผ.02 หน้าท่ี 2 ล าดับท่ี 1 )
3 จ้างท่ีปรึกษาศึกษา

ความเหมาะสมและ
วิเคราะห์โครงการผลิต
ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ

 - เพ่ือศึกษาความ
เหมาะสมและวิเคราะห์
โครงการแนวทาง
ด าเนินการให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง
 - เพ่ือจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน
 - เพ่ือให้เป็นคู่มือ
ด าเนินการติดตาม 
ควบคุมดูแลโครงการ
ตามท่ีก าหนดในสัญญา

 - ลักษณะรูปแบบการจัดท า
โรงไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงขยะ แผนการบริหารจัดการ
 - ประมาณการต้นทุนมูลค่าของ
โครงการ สัดส่วนการลงทุนของรัฐ
และเอกชน ส่วนได้เสีย 
ผลประโยชน์ตอบแทนของโครงการ
 - การบริหารความเส่ียง การป้องกัน
 ลดหรือแก้ไขเยียวยาผลกระทบของ
โครงการ
 - หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกเอกชน 
การอนุญาต การให้สิทธิหรือการให้
ประโยชน์ในกิจการของรัฐ
 - การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน

1,000,000 เอกสารรายงาน
ผลการศึกษา
ความเหมาะสม
และวิเคราะห์
โครงการ

รายงานผลการศึกษา
ความเหมาะสมและ
วิเคราะห์โครงการ ร่าง
ข้อก าหนดขอบเขต
ของงาน และร่าง
สัญญาใช้ในการเสนอ
โครงการ การคัดเลือก
เอกชน และการส่ือ
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ส านักการช่าง

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5  ประจ าปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 5



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 6

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) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5  ประจ าปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการท่ีเปล่ียนแปลงใหม่
3 จ้างท่ีปรึกษาศึกษา

ความเหมาะสมและ
วิเคราะห์โครงการผลิต
ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง
พลังงาน

 1 เพ่ือศึกษาศักยภาพ
ของขยะชุมชนในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า
 2 เพ่ือศึกษาความ
เหมาะสมของเทคโนโลยี
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ของขยะชุมชน
 3 เพ่ือศึกษาความ
เป็นไปได้ในการลงทุน
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า
จากขยะชุมชน

 1 ลักษณะรูปแบบการจัดท า
โรงไฟฟ้า สถานท่ีต้ัง จุด
เช่ือมโยงระบบไฟฟ้า และ
เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจาก
ขยะชุมชนหรือเช้ือเพลิงพลังงาน
 2 ประมาณการต้นทุน มูลค่า
ของโครงการ สัดส่วนการลงทุน 
ส่วนได้เสีย การแบ่ง
ผลประโยชน์ตอบแทนของ
โครงการระหว่างรัฐและเอกชน
 3 แผนการด าเนินการผลิต
ไฟฟ้าจากขยะชุมชนโดยเอกชน 
แผนการบริหารจัดการ การ
ควบคุมตรวจสอบโดยเทศบาล
นครนครสวรรค์และหน่วยงาน
ของรัฐ

2,000,000  เอกสารรายงาน
ผลการศึกษา
ความเหมาะสม
และวิเคราะห์
โครงการ

รายงานผลการศึกษา
ความเหมาะสมและ
วิเคราะห์โครงการผลิต
ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง
พลังงานลงทุนโดย
เอกชน  ร่างข้อก าหนด
ขอบเขตของงาน 
(TOR) ร่างสัญญา 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
เอกชนผู้ร่วมลงทุน
โครงการ เอกสารการ
เสนอโครงการต่อการ
ไฟฟ้า และการส่ือ
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ส านักการช่าง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 6



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 7

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) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5  ประจ าปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

 4 การบริหารความเส่ียง ความ
รับผิดชอบ มาตรการป้องกัน
แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบของโครงการต่อ
ประชาชนและส่ิงแวดล้อม
 5 หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก
เอกชนผู้ร่วมลงทุนโครงการ การ
อนุญาต การให้สิทธิ หรือการให้
ประโยชน์ในกิจการของรัฐ 
เหตุผลและความจ าเป็น ข้อดี
และข้อเสีย และประโยชน์ท่ี
ภาครัฐและประชาชนจะได้รับ
 6 การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 7



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

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

4 ก่อสร้างผิวจราจร
ค.ส.ล.ถนนมาตุลี 
จากถนนริมเข่ือนถึง
ซอยมาตุลี 5 (เสนอจากค า
ร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.20 เมตร กว้าง
10.00-12.00 เมตร ยาว
600 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 6,900 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

5,520,000     ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร การขนส่ง
และการจราจร

ส านักการช่าง
รายละเอียดโครงการเดิมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลนครนครสวรรค์ แก้ไข คร้ังท่ี 13 ประจ าปี พ.ศ.2563 แบบ ผ.02/1 หน้าท่ี 3 ล าดับท่ี 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5  ประจ าปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 8



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

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

4 ก่อสร้างผิวจราจร
ค.ส.ล.ถนนมาตุลี 
จากถนนริมเข่ือนถึง
ซอยมาตุลี 5 (เสนอค าร้อง
จากประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.20 เมตร กว้าง
10.00-14.00 เมตร ยาว
600 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 6,943 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

5,520,000      - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร การขนส่ง
และการจราจร

ส านักการช่าง

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5  ประจ าปี พ.ศ.2563

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02/1

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 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)

5 ก่อสร้างผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนนอรรถกวี
จากโรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ถึง
ถนนอมราวิถี (เสนอจากค า
ร้องประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย
ในการเดินทาง
การจราจรการขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.20 เมตร กว้าง
11.00-14.00 เมตร ยาว
500 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 6,500 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

5,200,000      - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร การขนส่ง
และการจราจร

ส านักการช่าง

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการเดิมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลนครนครสวรรค์ แก้ไข คร้ังท่ี 13 ประจ าปี พ.ศ.2563 แบบ ผ.02/1 หน้าท่ี 3 ล าดับท่ี  2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5  ประจ าปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 10



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

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

5 ก่อสร้างผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนนอรรถกวี
จากโรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ถึง
ถนนอมราวิถี (เสนอจากค า
ร้องประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย
ในการเดินทาง
การจราจรการขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.20 เมตร กว้าง
11.00-14.00 เมตร ยาว
600 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 7,585 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

5,200,000      - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร การขนส่ง
และการจราจร

ส านักการช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5  ประจ าปี พ.ศ.2563

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02/1

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)

6 ก่อสร้างผิวจราจร
ค.ส.ล ถนนโกสีย์
หน้าท่ีท าการไปรษณีย์
ถึงวัดนครสวรรค์ (เสนอ
จากค าร้องประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย
ในการเดินทาง
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.20 เมตร กว้าง
11.00-15.00 เมตร ยาว
775 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 10,020 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

8,100,000      - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร การ
ขนส่งและการ
คมนาคม

ส านักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5  ประจ าปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการเดิมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลนครนครสวรรค์ แก้ไข คร้ังท่ี 13 ประจ าปี พ.ศ.2563 แบบ ผ.02/1 หน้าท่ี 4 ล าดับท่ี 3

แบบ ผ.02

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)

6 ก่อสร้างผิวจราจร
ค.ส.ล ถนนโกสีย์
หน้าท่ีท าการไปรษณีย์
ถึงวัดนครสวรรค์ (เสนอ
จากค าร้องประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย
ในการเดินทาง
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เซนติเมตร กว้าง 
11.00-14.00 เมตร ยาว 823
 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
12,892 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

8,100,000      - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร การ
ขนส่งและการ
คมนาคม

ส านักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5  ประจ าปี พ.ศ.2563

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ.02/1

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 13



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

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

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 แบบ ผ.02 / 1 หน้าท่ี 29 ล าดับท่ี 1 )
4 ปรับปรุงและซ่อมแซม

อาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์

เพ่ือบ ารุงรักษา
อาคารสถานีขนส่ง
ให้มีสภาพการใช้งาน
ได้ดี ประชาชนท่ีมา
ใช้บริการเกิดความ
ปลอดภัยและมี
ความพึงพอใจท่ีมา
ใช้บริการ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ านวน 
1 อาคาร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

3,520,000   ความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้
บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

อาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร มีความ
ม่ันคง แข็งแรง
และสวยงาม

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

(ผลผลิตของโครงการ)

เทศบาลนครนครสวรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5  ประจ าปี พ.ศ.2563

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02/1

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 14



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

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

รายละเอียดโครงการท่ีเปล่ียนแปลงใหม่
4 ปรับปรุงและซ่อมแซม

อาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์

เพ่ือบ ารุงรักษา
อาคารสถานีขนส่ง
ให้มีสภาพการใช้งาน
ได้ดี ประชาชนท่ีมา
ใช้บริการเกิดความ
ปลอดภัยและมี
ความพึงพอใจท่ีมา
ใช้บริการ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ านวน 
1 อาคาร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

3,860,000  ความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้
บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

อาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร มีความ
ม่ันคง แข็งแรง
และสวยงาม

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5  ประจ าปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 15



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

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

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 แบบ ผ.02 หน้าท่ี 16 ล าดับท่ี 3 )
5 วางท่อเมนประปาถนน 

มาตุลีจากปากซอยชุมชน
เขาช่องลม 8 ถึงส่ีแยกถนน
ดาวดึงส์

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 200 
มม. ชั นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อ
ด้วยแหวนยางความยาว 982 
เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

   2,320,000 ร้อยละ100 
ของประชาชน
ได้ใช้น ้าประปา
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้ อุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ

ส้านักการประปา

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5  ประจ าปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 16



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

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

รายละเอียดโครงการท่ีเปล่ียนแปลงใหม่
5 วางท่อเมนประปาถนน 

มาตุลีจากปากซอยชุมชน
เขาช่องลม 8 ถึงส่ีแยกถนน
ดาวดึงส์

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 200 
มม. ชั นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อ
ด้วยแหวนยางความยาว 982 
เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

     2,320,000 ร้อยละ100 
ของประชาชน
ได้ใช้น ้าประปา
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้ อุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ

ส้านักการประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5  ประจ าปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ.02/1

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 17



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

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

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 แบบ ผ.02 หน้าท่ี 17 ล าดับท่ี 4 )
5 วางท่อเมนประปาถนนมาตุ

ลีจากปากซอยมาตุลี 19 
ถึงส่ีแยกถนนดาวดึงส์

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 200 
มม. ชั นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อ
ด้วยแหวนยางความยาว 408 
เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

   1,500,000 ร้อยละ100 
ของประชาชน
ได้ใช้น ้าประปา
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้ อุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ

ส้านักการประปา

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลนครนครสวรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5  ประจ าปี พ.ศ.2563

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 18



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

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

รายละเอียดโครงการท่ีเปล่ียนแปลงใหม่
5 วางท่อเมนประปาถนนมาตุ

ลีจากปากซอยมาตุลี 19 
ถึงส่ีแยกถนนดาวดึงส์

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 200 
มม. ชั นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อ
ด้วยแหวนยางความยาว 408 
เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

     1,500,000 ร้อยละ100 
ของประชาชน
ได้ใช้น ้าประปา
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้ อุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ

ส้านักการประปา

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5  ประจ าปี พ.ศ.2563

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลนครนครสวรรค์

แบบ ผ.02/1

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 19



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

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

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 แบบ ผ.02 หน้าท่ี 22 ล าดับท่ี 4 )
6 วางท่อเมนประปาถนน

สวรรค์วิถีแยกสันคูถึง
หมู่บ้านเจ้าพระยา (บึงอ้อ)

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. 
ชั นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วย
แหวนยาง ความยาวไม่น้อย
กว่า 1,205 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

     3,600,000 ร้อยละ100 
ของประชาชน
ได้ใช้น ้าประปา
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึง

ส้านักการประปา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5  ประจ าปี พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 20



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

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

รายละเอียดโครงการท่ีเปล่ียนแปลงใหม่
6 วางท่อเมนประปาถนน

สวรรค์วิถีแยกสันคูถึง
หมู่บ้านเจ้าพระยา (บึงอ้อ)

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. 
ชั นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วย
แหวนยาง ความยาวไม่น้อย
กว่า 1,205 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

     3,600,000 ร้อยละ100 
ของประชาชน
ได้ใช้น ้าประปา
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึง

ส้านักการประปา

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5  ประจ าปี พ.ศ.2563

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ.02/1

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 21
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