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ส่วนท่ี 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้ง 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ ตั้งอยู่ใจกลางท้องที่อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ  239 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ในเขตการปกครอง จ านวน 27.87 ตาราง
กิโลเมตร พื้นที่ครอบคลุม 5 ต าบล  ดังนี้   
 1. ต าบลปากน้ าโพ ทั้งต าบล 
 2. ต าบลนครสวรรค์ตก    หมู่ที่   1 ,  4 ,   5 ,   9 , 10 
 3. ต าบลนครสวรรค์ออก  หมู่ที่   1 ,  4 ,   5 ,   6 , 7 
 4. ต าบลวัดไทร             หมู่ที่ 10 , 11 , 12 , 13 
 5. ต าบลแควใหญ่          หมู่ที่   4 ,  7 ,  10 
 ทิศเหนือ จดแนวสะพานข้ามแม่น้ าปิงใกล้เกาะตาเทพ อบต.บางม่วง และ อบต.บึงเสนาท 
 ทิศใต ้  จดวัดศรีสุวรรณ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005  (ท่าตากุ๋ย - โกรกพระ) 
   และ อบต.นครสวรรค์ออก 
 ทิศตะวันออก จดทางรถไฟบริเวณสถานีรถไฟปากน้ าโพ  อบต.แควใหญ่ และบึงบอระเพ็ด 
 ทิศตะวันตก จดสะพาน 2 เขาขาด (กม.241+650) และ อบต.หนองกรด 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีภูเขาขนาดเล็ก อยู่ตอนกลาง ได้แก่ เขากบซึ่งตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 185.50 เมตร นอกจากนี้ยังมีเขาน้อย เขาวัดไทร 
เขาดาวดึงส์ และเขาโกรกพม่า ที่มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดเล็ก มีแม่น้ าปิงผ่านกลางพ้ืนที่ตั้งแต่ทางด้านทิศเหนือ
อ้อมมาทาง ทิศตะวันออกแล้วเลี้ยวลงใต้  มารวมกับแม่น้ าน่านบริเวณปากน้ าโพเป็นต้นแม่น้ าเจ้าพระยา
ทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาล 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะเป็นภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ที่มีลักษณะค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง     
มีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 40.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดโดยเฉลี่ยที่ 13.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
เฉลี่ยทั้งปีที่ 27.1 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม โดยเฉพาะในเขตเทศบาลถือว่า
เป็นบริเวณท่ีมีฝนตกชุกของจังหวัดซึ่งมีฝนตกอยู่ระหว่าง 80 - 100 วันต่อป ี

สถิติปริมาณฝน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2546 - 2558 
รายการ 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
 ( 2003 ) (2004)  ( 2005 )  ( 2006 )  ( 2007 )  ( 2008 )  ( 2009 )  ( 2010 )  ( 2011 )  ( 2012 )  ( 2013 ) (2014) (2015)               

 
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์   Nakhon Sawan Meteorology Station               

ฝนรวม (มิลลิเมตร) 1,111.0 929.0 1,229.6 1,221.2 1,185.6 1,486.2 1,415.4 1,575.5 1,547.0 1,040.7 1,050.8 986.6 771.4 
จ านวนวันฝนตก (วัน) 110 103 108 121 107 142 101 110 144 117 108 102 105 
ฝนสูงสุด (มิลลิเมตร) 103.6 74.5 102.7 136.4 97.7 61.4 68.1 86.5 124.9 83.5 75.9 133.9 62.7 

                            

 ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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1.4 ลักษณะของดิน 
 เขตเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นที่ราบน้ าท่วมถึง (Flood Plain) เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ทางตอนกลางของ
พ้ืนที่เทศบาล เป็นผลจากการไหลของน้ าตะกอนที่มีเนื้อหยาบจะอยู่ใกล้ล าน้ าท าให้เกิดสันริมน้ าตะกอนเนื้อ
ละเอียดถูกพัดพาไปในที่ลุ่ม (River Basin) ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง ส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์ในการ
ท านา และปลูกไม้ผลต่าง ๆ ในบริเวณสันริมน้ า 
1.5 ลักษณะของน้้า 
 1 แม่น้ าเจ้าพระยา เกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น้ าปิง และแม่น้ าน่าน ที่บริเวณปากน้ าโพ     แล้ว
ไหลลงทางทิศใต้สู่ที่ราบลุ่มภาคกลาง และออกสู่ทะเลที่อ่าวไทย เป็นแม่น้ าสายส าคัญที่มีประโยชน์ทั้งทางด้าน
การเกษตร การคมนาคม การอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของพ้ืนที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ า มาตั้งแต่อดีต 
และยังเป็นแหล่งประมงน้ าจืดที่ส าคัญอีกด้วย 
 2 แม่น้ าปิง เป็นล าน้ าสายใหญ่ที่มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาภาคเหนือ ไหลผ่านท้องที่อ าเภอบรรพต
พิสัย อ าเภอเก้าเลี้ยว มาบรรจบกับแม่น้ าน่านเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณต าบลปากน้ าโพเป็นแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ที่ส าคัญอีกสายหนึ่ง ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของประชากรบริเวณสอง
ฝั่งที่แม่น้ าไหลผ่าน 
 3 แม่น้ าน่าน เป็นล าน้ าสายใหญ่ มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาผีปันน้ า จังหวัดน่าน ไหลผ่านจังหวัด
ส าคัญ คือ พิษณุโลก พิจิตร และผ่านท้องที่อ าเภอชุมแสงบรรจบกับแม่น้ าวังแล้วไหลผ่านอ าเภอเมือง
นครสวรรค์ก่อนมาบรรจบกับแม่น้ าปิงที่ต าบลปากน้ าโพ เป็นแหล่งน้ าที่ใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเกษตร        
การคมนาคม การอุปโภคบริโภค เช่นเดียวกับล าน้ าอื่น ๆ ที่มีน้ าไหลผ่าน 
1.6 ลักษณะของป่าไม้ 
 เขตเทศบาลมีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าไม้อยู่ตามเทือกเขากบ เขาน้อย เขาวัดไทร เขาดาวดึงส์ และ      
เขาโกรกพม่า ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าโปร่งเชิงเขา มีบางส่วนเป็นป่าปกคลุมหนาแน่น 
2. ด้านการเมือง 
2.1 เขตการปกครอง 
 หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 350 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ฟากเหนือตรง กม. 241+650 
 ด้านเหนือ 
 จากหลักเขตที่ 1  เป็นเส้นขนานระยะ 350 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนอ้อม
เขาโกรกพม่า ระยะ 200 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 2  เป็นเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนอ้อมเขาโกรกพม่า ฟากตะวันตก
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 3  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นขนานระยะ 200 เมตร  กับศูนย์กลางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1182  แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์) – บรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1073 (บรรพตพิสัย) ฟากตะวันตก ตรง กม. 1+170 
 จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1182 
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์) – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1073 (บรรพตพิสัย) 
ถึงหลักเขตที่ 4  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าปิงฝั่งใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางสะพานข้ามแม่น้ าปิง ระยะ 472 เมตร 
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 จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นเรียบแม่น้ าปิงฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลัก
เขตท่ี 5  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าปิง ตรงข้ามกับทางเข้าที่ท าการประปาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 จากหลักเขตที่ 5  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ามแม่น้ าปิง ถึงหลักเขตที่ 6  ซึ่งตั้งอยู่
ห่างจากมุมเขตด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตวัดบึงเสนาสน์ราษฎรศรัทธาธรรม (วัดคลองคาง) ระยะ 100 เมตร 
 ด้านตะวันออก 
 จากหลักเขตที่ 6  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 7  ซึ่งตั้งอยู่ตรงมุมเขตด้าน
ทิศตะวันตกของวัดปากน้ าโพเหนือ (วัดทองธรรมชาติ) ริมแม่น้ าน่านฝั่งตะวันตก 
 จากหลักเขตที่ 7  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ข้ามแม่น้ าน่าน ผ่านทางรถไฟสายเหนือ ตรง กม. 
250+996  ถึงหลักเขตที่ 8  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 200 เมตร กับทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันออก 
ตรง กม. 249+213 
 ด้านทิศใต้ 
 จากหลักเขตที่ 9  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ผ่านทางรถไฟสายเหนือ ตรง กม. 249+213  ถึง
หลักเขตที่ 10  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก 
 จากหลักเขตท่ี 10  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตเขตท่ี 11  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลขท่ี 1  กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ฟากตะวันออกตรง กม. 235+258 
 จากหลักเขตที่ 11  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 1  
กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ตรง กม. 235+258  และเป็นเส้นเลียบตามแนวเขตทหารมณฑลทหารบก
ที่ 31  ค่ายจิรประวัติ ด้านเหนือจนสุดมุมเขตด้านทิศเหนือของเขตทหาร แล้วเป็นเส้นตรงข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 
ถึงหลักเขตที่ 12  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตรงสุดทางเดิน ไปยังริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ห่างจาก
มุมตะวันออกเฉียงเหนือของโรงงานสุรา ระยะ 120 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 12  เป็นเส้นเลียบแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 13  ซึ่งตั้งอยู่
ริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ห่างจากมุมเขตด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดศรีสุวรรณ (วัดเขื่อนแดง) ระยะ 
15 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 13  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005  
ท่าตะกุ๋ย-โกรกพระ ถึงหลักเขตที่ 14  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005 ท่าตะกุ๋ย -โกรกพระ ฟาก
ตะวันตก ตรง กม. 0+440 
 จากหลักเขตท่ี 14  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 15  ซึ่งตั้งอยู่ตรงตามแนวเส้นตั้งฉาก 
ระยะ 200 เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005  ท่าตะกุ๋ย-โกรกพระ ตรง กม. 0+440 
 ด้านตะวันตก 
 จากหลักเขตที่ 15  เป็นเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005    
ท่าตะกุ๋ย-โกรกพระ ไปทางทิศเหนือผ่านถนน รพช.นว 11052  สันคู-ท่าทอง ถึงหลักเขตที่ 16  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน 
รพช.นว 11055 สันคู-วังไผ่ ฟากใต้ 
 จากหลักเขตที่ 16  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านถนน รพช.นว 11055 สันคู -วังไผ่ 
ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1  กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ถึงหลักเขตที่ 17  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ฟากเหนือ ตรง กม. 241+650 
 จากหลักเขตท่ี 17  เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ บรรจบกับหลักเขตที่ 1 
  



 

ส่ ว น ที่  1  -   4 
 

  

แผนที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 



 

ส่ ว น ที่  1  -   5 
 

2.2 การเลือกตั้ง 
 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ เดือนพฤษภาคม 2562 
 ชาย 30,563  คน  หญิง 36,077  คน  รวม 66,640  คน 
 ฝ่ายนิติบัญญัติ 
 สภาเทศบาลท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  24  คน  
เลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง  4  ปี  มีประธานสภา 1 คน  และรองประธาน 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิก
สภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
 ฝ่ายบริหาร 
 การบริหารงานเทศบาล ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย มีรอง
นายกเทศมนตรีจ านวน 4 คน เป็นผู้ช่วย และฝ่ายปฏิบัติงานประจ ามีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุด และพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นฝ่ายปฏิบัติ ติดตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีมอบหมายงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ก าหนด แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ได้ 10  ส่วน  ได้แก่ 
  ส านักปลัดเทศบาล   ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  กองวิชาการและแผนงาน  ส านักการศึกษา 
  ส านักการคลัง   กองสวัสดิการสังคม 
  ส านักการช่าง   ส านักการประปา 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน 
 อัตราก าลัง ณ พฤษภาคม 2562 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ มีพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น 1,258  คน 
 พนักงานเทศบาลสามัญ   292  คน  
 ลูกจ้างประจ า   66 คน พนักงานจ้าง  927 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  ที่มา :  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครสวรรค์

ปง. ชง. อส. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง

ส านักปลัดเทศบาล    7   16     4   14     3    1     2     2      49      11   137       197

ส านักการคลัง    2   14     2     6     9    2      35       2     60         97

ส านักการช่าง    7   14      5     3     3     4    2     1      39      32   224       295

ส านักการสาธารณสุขฯ    2    6    10   19     3     1    2     1      44       6   347       397

กองวิชาการและแผนงาน    4     8   10     1     3    1      27       1     12         40

ส านักการศึกษา    5    4     9     7     4    1     1   4      35       6     52         93

ส านักการประปา    1   19      1     3     1     1    1     1      28       7     65       100

กองสวัสดิการสังคม    2    2    11     5     3    1      24       1     10         35

หน่วยงานตรวจสอบภายใน    1     3        4           4

กองสารสนเทศภาษีฯ    1    2      2     1     1        7     20

รวมท้ังส้ิน  27  82     8    50   69     4    -      29  11     4    -       2     2  -     4  -    -    -      292      66   927     1,258

คศ .
2

คศ .
1

วิสา
มัญ

บริหารท้องถ่ิน
พนัก
งาน
จ้าง

รวม

ท้ังส้ิน
ส านัก/กอง

ระดับ
พนัก
งาน

เทศบาล
รวม

ลูกจ้าง
ประจ า

ท่ัวไป วิชาการ อ านวยการท้องถ่ิน
คศ .
4

คศ .
3
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3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 
 จ านวนประชากรย้อนหลัง ณ เดือนกันยายน ของทุกปี 

รายการ/ปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
ประชากรชาย 31,035 30,770 40,374 39,394 39,622 39,429 
ประชากรหญิง 36,497 36,514 44,978 44,180 44,276 43,954 

รวม 67,532 67,284 85,352 83,574 83,898 83,383 

 
 
3.2 ช่วงอายุและจ้านวนประชากร 
 ประชากร  ณ  เดือนกันยายน 2561 

ช่วงอายุ/ปี ชาย หญิง รวม 
0-5 2,229 2,102     4,331  

 6-10 2,088 2,028     4,116  
 11-15 2,511 2,189     4,700  
 16-20 2,745 2,887     5,632  
 21-25 3,168 3,121     6,289  
 26-30 2,815 2,798     5,613  
 31-35 2,715 2,832     5,547  
 36-40 2,936 3,025     5,961  
 41-45 2,843 2,999     5,842  
 46-50 2,727 3,247     5,974  
 51-55 2,827 3,501     6,328  
 56-60 2,681 3,536     6,217  
61-65 2,152 2,995     5,147  
66-70 1,641 2,245     3,886  
71-75 1,051 1,373     2,424  

76 ปีขึ้นไป 1,792 2,667     4,459  
รวม 38,921  43,545    82,466  

  ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

31,035 30,770

40,374 39,394 39,622 39,42936,497 36,514
44,978 44,180 44,276 43,954

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2556 2557 2558 2559 2560 2561

จ้านวนประชาการย้อนหลัง
ประชากรชาย ประชากรหญิง
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จ านวนประชากรแยกเพศ 
 

 
4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
 สถานศึกษา รวม  41 แห่ง  นักเรียน นักศึกษา และพระภิกษุ  ประมาณ  58,326 คน ห้องเรียน 
จ านวน  1,787 ห้อง  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  3,320  คน  โดยแยกเป็นสถาบันศึกษา
สังกัดต่างๆ รวม 7 สังกัด ดังนี้ 

สังกัด แห่ง 
นักเรียน 

(คน) 
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

ครู/
อาจารย์ 

(คน) 
1. สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 9 6,969 215 349 
2. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1   5 14,396 336 842 
3. สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2 8,241 266 475 
4. สถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ระดับ
อนุบาล – ช่วงชั้นที่ 1-4 ระดับอาชีวศึกษา 

19 16,479 481 867 

5. สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว 1 383 12 79 
6. สถานศึกษาสังกัดกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 3 413 30 57 
7. สถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 2 11,445 447 651 

รวม 41 58,326 1,787 3,320 
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  ปีการศึกษา  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  ที่มา : ส านักการศึกษา  

ชัน้

โรงเรียน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ (ท.1)        9        5      14        2      20      25      45        2      34      27      61        2      27      25      52        2                  158

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน า้โพใต้ (ท.2)        8        3      11        1      13        4      17        1      14      10      24        1        8        7      15        1                    56

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3)        9      15      24        1      34      36      70        3      34      36      70        3      40      36      76        3                  216

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4)      23      26      49        1      40      38      78        2      42      35      77        2      54      60   114        3                  269

โรงเรียนเทศบาลวัดชอ่งคีรีฯ (ท.5)      11      14      25        1      15      22      37        2      25      28      53        2      25      32      57        2                  147

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)        9        9      18        2      26      21      47        2      32      37      69        2      34      26      60        2                  176

โรงเรียนเทศบาลวัดสคุตวราราม (ท.7)      20      17      37        2      27      24      51        2      35      18      53        2      33      20      53        3                  157

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8)        3      13      16        1      15      12      27        2      13      16      29        2      12      17      29        2                    85

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครนครสวรรค์      27      22      49        4       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                        -   

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กชมุชนพระบางมงคล        7        8      15        1       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                        -   

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กชมุชนชอนตะวัน        5        5      10        1       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                        -   

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กวัดพรหมจริยาวาส      23      19      42        3       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                        -   

รวม  154  156  310    20  190  182  372    16  229  207  436    16  233  223  456    18           1,264

รวมจ านวนนกัเรียนศนูย์พฒันาเด็กเล็ก คน

รวมจ านวนนกัเรียนระดบัอนบุาล คน

รวมทัง้สิน้ คน

รวมนักเรียน

ระดับปฐมวัย

อนุบาล 2 ห้อง

เรียน

อนุบาล 3 ห้อง

เรียน

310              

1,264           

1,574           

ศูนย์พัฒนาเด็ก ห้อง

เรียน

อนุบาล 1 ห้อง

เรียน
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  ปีการศึกษา  2562 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ที่มา : ส านักการศึกษา  

ชัน้ ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง

โรงเรียน ชาย หญิง รวม เรียน ชาย หญิง รวม เรียน ชาย หญิง รวม เรียน ชาย หญิง รวม เรียน ชาย หญิง รวม เรียน ชาย หญิง รวม เรียน

ท.1      34      25      59        2       38       25       63        2       20       32       52         2       20       28       48        2       22       23       45         2       20       20       40          2 307       

ท.2      10         9      19        1       10          4       14        2          8          8       16         1          9          7       16        2          9          3       12         1          5          9       14          1 91          

ท.3      59      68    127        3       61       46     107        3       37       40       77         3       40       42       82        3       59       43     102         3       50       42       92          3 587       

ท.4      68      55    123        4       59       56     115        4       62       48     110         4       46       38       84        4       68       52     120         4       50       53     103          4 655       

ท.5      25      36      61        3       26       25       51        3       27       20       47         3       45       25       70        3       31       24       55         3       36       28       64          3 348       

ท.6      45      35      80        2       28       43       71        2       31       25       56         2       39       24       63        2       32       31       63         2       60       28       88          2 421       

ท.7      31      34      65        2       32       38       70        2       24       16       40         2       32       35       67        2       33       22       55         2       31       24       55          2 352       

ท.8      19      11      30        2       12       12       24        2       24       20       44         1       20       17       37        1       17       22       39         2       17       16       33          1 207       

รวม    291    273    564      19     266     249     515      20     233     209     442       18     251     216     467      19     271     220     491      19     269     220     489       18 2,968    

รวมชว่งชัน้ที่ 1 (ป.1 – ป.3) = คน รวมชว่งชัน้ที่ 2 (ป.4 – ป.6) = คน

จ านวนห้องเรียน ห้อง

จ านวนนักเรียน (ท.1) คน จ านวนนักเรียน (ท.2) คน

จ านวนนักเรียน (ท.3) คน จ านวนนักเรียน (ท.4) คน

จ านวนนักเรียน (ท.5) คน จ านวนนักเรียน (ท.6) คน

จ านวนนักเรียน (ท.7) คน จ านวนนักเรียน (ท.8) คน

           รวมทัง้สิน้ คน

207         

307          

587          

348          

352          

2,968

91           

655         

421         

รวม

นักเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4

113        

               1,521

ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6

1,447              
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  ปีการศึกษา 2562 
ช้ัน ห้อง ห้อง ห้อง

โรงเรียน ชาย หญิง รวม เรียน ชาย หญิง รวม เรียน ชาย หญิง รวม เรียน

ท.1       17       25       42         2       19       19       38         2       14       27       41         2 121    
ท.2       21         8       29         1       14       13       27         1         9         7       16         1 72      
ท.3       65       50     115         2       48       42       90         2       56       42       98         2 303    
ท.4       49       42       91         3       46       51       97         3       64       51     115         3 303    
ท.5       24       22       46         2       20       23       43         2       13       19       32         2 121    
ท.6       31       24       55         2       28       32       60         2       37       30       67         2 182    
ท.7       25       26       51         2       29       24       53         2       23       20       43         2 147    
ท.8       14       13       27         1       13         5       18         1       10       11       21         1 66      
ท.9       62         9       71         3       52         3       55         1       47         3       50         1 176    
รวม     308     219     527       18     269     212     481       16     273     210     483       16   1,491

จ ำนวนห้องเรียน 50      ห้อง
จ ำนวนนักเรียน ท.1 121    คน จ ำนวนนักเรียน ท.5 121    คน จ ำนวนนักเรียน ท.9 176    คน
จ ำนวนนักเรียน ท.2 72      คน จ ำนวนนักเรียน ท.6 182    คน
จ ำนวนนักเรียน ท.3 303    คน จ ำนวนนักเรียน ท.7 147    คน
จ ำนวนนักเรียน ท.4 303    คน จ ำนวนนักเรียน ท.8 66      คน

รวมทัง้ส้ิน 1,491  คน

รวม
นักเรียน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3

  
  ที่มา : ส านักการศึกษา  
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ปี การศึกษา 2562 
 

                                      ชั้น 
โรงเรียน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 
เรียน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 
เรียน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 
เรียน 

รวมนักเรียน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ (ท.1) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าโพใต้ (ท.2) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4) 17 39 56 2 24 37 61 1 10 22 32 1 149 
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ (ท.5) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6) 16 27 43 2 5 9 14 1 9 7 16 1 73 
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนกีฬาเทศบาล (ท.9) 63 5 68 2 37 1 38 1 37 2 29 1 145 

รวม 96 71 167 6 66 47 43 3 56 31 87 3 367 
 รวมช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) =          367      คน  

         จ้านวนห้องเรียน     12 ห้อง 
    จ านวนนักเรียน (ท.1)    -      คน  จ านวนนักเรียน (ท.2) - คน  จ านวนนักเรียน (ท.9)      145   คน 
    จ านวนนักเรียน (ท.3)    -     คน  จ านวนนักเรียน (ท.4) 149 คน 
    จ านวนนักเรียน (ท.5)    -     คน  จ านวนนักเรียน (ท.6)      73   คน 
    จ านวนนักเรียน (ท.7)    - คน  จ านวนนักเรียน (ท.8) - คน 
 
  ที่มา : ส านักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค ์
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4.2 สาธารณสุข 

  โรงพยาบาลในเขตเทศบาล มีจ านวน 6 แห่ง แยกเป็น 
  โรงพยาบาลของรัฐ จ านวน 1 แห่ง  จ านวนเตียง  653 เตียง 
  โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 5 แห่ง  จ านวนเตียง 473 เตียง 
   โรงพยาบาลปากน้ าโพ  จ านวนเตียง 100 เตียง 
   โรงพยาบาลรวมแพทย์  จ านวนเตียง   53 เตียง 
   โรงพยาบาลศรีสวรรค์  จ านวนเตียง 120 เตียง 
   โรงพยาบาลร่มฉัตร  จ านวนเตียง 100 เตียง 
   โรงพยาบาลปากน้ าโพ 2  จ านวนเตียง 100 เตียง 
  คลินิกทันตกรรม    จ านวน     27   แห่ง 
  คลินิกเวชกรรมทั่วไป   จ านวน     28 แห่ง 

 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง   จ านวน    54 แห่ง 
 ร้านขายยาแผนโบราณ   จ านวน       8 แห่ง 
 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน    62 แห่ง 
 ร้านขายยาบรรจุเสร็จ   จ านวน     19 แห่ง 
 เทคนิคการแพทย์    จ านวน       3 แห่ง 
 กายภาพบ าบัด    จ านวน       2 แห่ง 
 แพทย์แผนไทย    จ านวน       2 แห่ง 

  ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ านวน     5  แห่ง 
  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวน     4 แห่ง 

  จ้านวนบุคลากรทางการสาธารณสุข 
   นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ    จ านวน      3 คน 
   นักวิชาการสุขาภิบาล   จ านวน     2 คน 
   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จ านวน     2 คน   
   เจ้าพนักงานสุขาภิบาล   จ านวน     3 คน   
   สัตวแพทย์    จ านวน      1 คน 
 
  การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล 

โรค ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 2556 2557 
1.  อุจจาระร่วง 1,069 1,332 989 507 531 633 
2.  ปอดบวม 181 86 81 64 69 119 
3.  ไข้เลือดออก 62 224 139 120 29 3 
4.  การฆ่าตัวตาย 54 39 25 3 - - 
5.  วัณโรคระบบต่างๆ 70 137 12 17 8 - 
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  สถานการณ์โรคเอดส์ของจังหวัดนครสวรรค์ 

โรคเอดส์ 
ปี 2553 

คน 
ปี 2554 

คน 
ปี 2555 

คน 
ปี 2556 

คน 
ปี 2557 

คน 
ปี 2558 

คน 
1.  จ านวนผู้ติดเชื้อ  HIV 608 373 5523 5993 6304  
2.  จ านวนผู้ป่วย 
Symptomatic HIV 

      

3.  จ านวนผู้ป่วย AIDS 233 95 571 516 337  
     ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
  ข้อมูลรถยนต์งานบริการรักษาความสะอาด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ประเภทรถ จ านวน (คัน) 
รถอัดขยะ 14 
รถบรรทุกขยะเปิดข้าง (ใหญ่) 4 
รถบรรทุกขยะเปิดข้าง (เล็ก) 4 
รถดูดฝุ่น 3 
รถดูดสิ่งปฏิกูล 2 
รถน้ า 5 
รถยกถังคอนเทนเนอร์ 2 
รถเปล 1 
รถยนต์หกล้อ 1 
รถสิบล้อ 1 
รถแคท (ตักหน้าขุดหลัง) 1 
รถดั้มเล็ก 2 
รถคัดแยกขยะ 1 
รถคลีบกลีบบัว 2 
รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ 1 
รถดั้ม หกล้อ 3 
รถกระบะ 2 ประตู 4 ล้อ 2 

  ที่มา : ส านักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนครสวรรค์ 
  อัตราก าลังในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       -  พนักงานดับเพลิง  จ านวน  98  คน 
       -  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)  จ านวน  2,414 คน 
  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ประกอบด้วย 

ชนิดยานพาหนะ จ านวน (คัน) ความจ ุ
รถยนต์ดับเพลิง 2 2,000 
รถยนต์บรรทุกน้ า 9 6,000 (5) 5,000 (3) 
รถยนต์บันไดเลื่อนฯ 2 25 m 32 m 
รถยนต์กู้ภัยขนาดกลาง 1 - 
เรือยนต์ดับเพลิง 4 - 
เครื่องสูบน้ า(เล็ก) 60 - 
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4.3 การสังคมสงเคราะห์ 
ประเภท จ้านวน (ราย) ปี 2560 งบประมาณ (บาท) 

จ้านวนผู้สูงอายุ 11,037 87,604,800 
จ้านวนผู้พิการ 1,438 13,804,800 
จ้านวนผู้ป่วยเอดส์ 65 390,000 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 ในเขตเทศบาล มีระบบสาธารณูปโภคเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน  ดังนี้ 
 1) ทางหลวงแผ่นดิน 4 สาย  ที่ส าคัญ  ได้แก่ 
 ก. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1 (พหลโยธิน) 
 ข. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอิน-นครสวรรค์) 
 ค. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก) 
 ง. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (นครสวรรค์-ชัยภูมิ) 
 2) ถนนภายในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด 306 สาย  ยาวประมาณ  161,510.90 เมตร  แยกเป็น 
 ก) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  236  สาย  ความยาว   98,671.90  เมตร 
 ข) ถนนแอสฟัลท์ติก/ลาดยาง  จ านวน    48  สาย  ความยาว   26,668.00  เมตร 
 ค) ถนนลูกรัง/หินคลุก  จ านวน     7   สาย  ความยาว   30,340.00  เมตร 
 ง) ถนนที่มีทางระบายน้ า  จ านวน 306   สาย  ความยาว  161,510.90  เมตร 
 3) พ้ืนที่ถนนและทางเท้า     634,000.00  เมตร 
 4) สะพานลอย คสล.ข้ามถนน                  12 แห่ง 
 5) สัญญาณไฟจราจร                       24 แห่ง 
 6) ไฟฟ้าสาธารณะ                12,077 จุด 
 7) จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า         110,000 ราย 
5.2 การไฟฟ้า 
 การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตเทศบาลเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟน.3) จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลทั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และระบบไฟส่อง
สว่างทางสาธารณะ ที่มีก าลังผลิตเพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าใน
เขตเทศบาลจ านวน  27,597  ราย 
5.3 การประปา 
 เทศบาลให้บริการประปาครอบคลุมในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลนครนครสวรรค์ และมีผู้ใช้บริการจ านวน  
31,078  ครัวเรือน  มีแหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปา และแหล่งน้ าดิบส ารอง คือ แม่น้ าปิง มีก าลังการผลิต 
70,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และใช้งานจริงในปัจจุบัน 66,075 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
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สถิติผลการด้าเนินงานของการประปา 

ปี 
พ.ศ. 

จ านวนผู้ใช้น้ า 
(ราย) 

ปริมาณน้ าผลิต 
(ลบ.ม./ปี) 

ปริมาณน้ า
จ าหน่าย 
(ลบ.ม./ปี) 

รายได้ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

2561 32,082 27,532,800 11,833,021 105,090,740.90 100,329,803.26 
2560 31,744 27,360,000 12,179,321 92,369,765.16 90,542,908.34 
2559 31,462 27ล561,600 12,394,413 90,805,294.15 88,355,099.65 
2558 31,078 22,680,000 12,764,157 95,929,456.85 87,620,500.60 
2557 30,510 22,176,000 12,629,549  96,250,572.61 87,264,127.46 
2556 29,886 21,535,000 12,797,675 89,595,873.65 85,383,592.60 
2555 29,342 20,458,250 12,719,313 82,864,430.43 76,608,059.66 
2554 29,200 19,625,760 12,307,131 79,426,418.78 75,908,068.06 
2553 28,543 19,764,064 12,690,761 77,132,078.13 75,599,567.90 
2552 27,940 19,228,151 12,119,268 77,768,454.74 65,080,109.12 
2551 27,411 19,061,033 12,083,614 78,555,059.77 71,692,989.79 

  ที่มา : ส านักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค ์
 

สถิติการผลิตจ่ายน้้าประปา ประจ้าปีงบประมาณ  2553 – 2558 
ปีงบ เพ่ิม ปีงบ เพ่ิม ปีงบ เพ่ิม ปีงบ เพ่ิม ปีงบ เพ่ิม ปีงบ เพ่ิม

รายการ ประมาณ (ลด) ประมาณ (ลด) ประมาณ (ลด) ประมาณ (ลด) ประมาณ (ลด) ประมาณ (ลด)

2553 % 2554 % 2555 % 2556 % 2557 % 2558 %

ปริมาณน า้ผลิตเอง      (ลบ.ม.) 19,764,064        2.79    19,625,760        0.70-     20,458,250        4.24    20,565,925        0.53    22,176,000       7.83        22,680,000       2.27        

ปริมาณน า้จ าหนา่ย     (ลบ.ม.) 12,670,761        4.55    12,307,131        2.87-     12,719,313        3.35    12,797,657        0.62    12,629,549       1.31-        12,764,157       1.07        

อตัราน า้สญูเสีย 3,952,813          2.79    3,996,152          1.10     4,091,650          2.39    4,113,185          0.53    4,435,200         7.83        4,536,000         2.27        

(น า้สญูเสีย + น า้จ่ายสาธารณะ)

จ านวนผู้ ใช้น า้สิน้ปี          (ราย) 28,543               2.16    29,200               2.30     29,342               0.49    29,886               1.85    30,510              2.09        31,078              1.86        

รายได้     (บาท) 77,132,078.13   0.82-    79,426,418.78   2.97     82,864,430.43   4.33    89,595,873.63   8.12    96,250,527.61  7.43        95,929,456.85  0.33-        

รายจ่าย   (บาท) 75,599,567.90   16.16  75,908,068.06   0.41     76,608,059.66   0.92    85,383,592.60   11.46  87,264,127.46  2.20        87,620,500.60  0.41        

  ที่มา : ส านักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค ์
  



 

ส่ ว น ที่  1  -   16 
 

 อัตราค่าน้้าประปา 
 เทศบาลได้จ่ายน้ าให้แก่ผู้ใช้น้ าในอัตราค่าน้ าแบบก้าวหน้าตามระบบสากลเช่นเดียวกับการประปาส่วน
ภูมิภาคและการประปานครหลวง และประเทศอ่ืน ๆ โดยมีอัตราค่าน้ าประปา ดังนี้ 

ช่วงการใช้น้้า 
(ลบ.ม./เดือน) 

อัตราค่าน้้าประปา  
(ผู้ใช้น้้าในเขตเทศบาล) 

(บาท/ลบ.ม.) 

อัตราค่าน้้าประปา  
(ผู้ใช้น้้านอกเขตเทศบาล) 

(บาท/ลบ.ม.) 
0 – 10 
11 – 20 
21 – 50 
51 – 80 

  81 – 100 
101 – ขึ้นไป 

3.50 
5.00 
6.00 
7.00 
7.50 
8.00 

4.50 
6.00 
7.00 
8.00 
8.50 
9.00 

  อัตราการใช้น้ าบ้านเลขท่ีชั่วคราว ลบ.ม. ละ 7 บาท 
ที่มา : ส านักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ 

 
5.4 โทรศัพท์ 
 มีชุมสายโทรศัพท์ในเขตเทศบาล  จ านวน  10 แห่ง   มีหมายเลขโทรศัพท์ เปิดใช้แล้ว จ านวน  19,930  
เลขหมาย  ศูนย์โทรคมนาคม จ านวน  1 แห่ง 
5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 1) ที่ท าการไปรษณีย์   จ านวน  2 แห่ง 
 2) สถานีวิทยุกระจายเสียง  จ านวน  2 แห่ง 
 3) วิทยุชุมชน    จ านวน 20 แห่ง 
 4) สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ จ านวน  6 แห่ง 
 5) หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น   จ านวน  20 ฉบับ 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 ในเขตเทศบาลบริเวณใจกลางเมืองส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและธุรกิจต่างๆ และพ้ืนที่ที่
อยู่ต่อเนื่องจะเป็นบริเวณท่ีเป็นย่านที่อยู่อาศัยเดิมโดยมีลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 
  การพาณิชยกรรมและบริการ 
  - สถานีบริการน้ ามัน                       14 แห่ง 
  - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า             5 แห่ง 
  - ตลาดสด                3    แห่ง 
  - ตลาดริมเข่ือน            2    แห่ง 
  สถานประกอบเทศพาณิชย์ 
  - กิจการการประปาเทศบาล   3  แห่ง 
  - สถานธนานุบาล    3  แห่ง 
  - สถานีขนส่งจังหวัดนครสวรรค์  1  แห่ง 
  - โรงฆ่าสัตว์     1  แห่ง 
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  สถานประกอบการด้านการบริการ 
  - โรงแรม    24  แห่ง 
  - โรงภาพยนตร์    1  แห่ง 

ล้าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน พื้นที่(ไร่) พื้นที่(%) 
1 ท่ีอยู่อาศัย 4,353.88 24.930 
2 พาณิชยกรรม 1,094.87 6.269 
3 อุตสาหกรรม 226.61 1.298 
4 คลังสินค้า 331.24 1.897 
5 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 1,354.88 7.758 
6 สถาบันการศึกษา 528.25 3.025 
7 สถาบันศาสนา 354.69 2.031 
8 สถาบันราชการ 938.11 5.372 
9 ท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 151.15 0.865 
10 ชนบทและเกษตรกรรม 412.97 2.365 
11 ป่าไม้ 1,068.16 6.116 
12 แหล่งน้ า 1,147.96 6.573 
13 ท่ีลุ่ม 1,730.97 9.911 
14 ท่ีว่าง 3,770.74 21.590 

 
ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาล (แยกตามเขต)  รวม  71  ชุมชน 
เขต 1 ประชากร ครัวเรือน 

หลังคา
เรือน 

เขต 2 ประชากร ครัวเรือน 
หลังคา
เรือน 

หัวเมืองพัฒนา 915 197 165 หน้าวัดนครสวรรค์ 621 201 168 
หลังอู่ทันจิตต ์ 678 207 173 บางปรอง 962 234 195 
หิมพานต ์ 441 132 110 ตลาดใหม่ 215 98 82 
ตลาดตายอม 878 307 256 สถานีรถไฟปากน้ าโพ 587 171 143 
วรนาถ 1148 343 286 เขาโรงครัว 700 196 164 
ไชยศิร ิ 720 220 184 เกาะยม 1105 281 235 
ตัดใหม่ 898 264 220 ป้อมหนึ่ง 306 123 103 
สุนันทา 642 186 155 ตลาดลาว 796 248 207 
หลังแขวงการทาง 625 295 246 โกมินทร ์ 306 146 122 
ยุวบัณฑิต 1085 403 335 รณชัย 672 154 129 
เฉลิมชาต ิ 338 141 118 วัดตะแบก 301 102 86 
จ าลองวิทยพ์ัฒนา 283 150 125 หน้าผา 748 207 173 
วิมานแมน 924 315 263 ป่าไม้ 555 243 203 
ดาวดึงส์พัฒนา (ย่งอัน) 942 333 278 ทรายทองพัฒนา 758 238 198 
วัดโพธิ ์ 550 181 164 ตลาดริมเขื่อนต้น

แม่น้ าเจ้าพระยา 
940 324 220 

    ตลาดบ่อนไก ่ 695 231 188 
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ที่มา : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครสวรรค์ 
 

เขต 3 ประชากร ครัวเรือน 
หลังคา
เรือน 

เขต 4 ประชากร ครัวเรือน 
หลังคา
เรือน 

ชอนตะวัน 787 153 128 เจ้าแม่ศรีจันทร์ 1098 337 281 
บางเรารักกันจริง 628 187 156 เขาโกรกพมา่ 421 140 116 
หน้าอุทยานสวรรค์ 484 107 91 วิมานลอย 508 108 90 
พรสวรรค์ 327 101 86 พระบางมงคล 1124 301 251 
หนองผักตบ 1494 656 546 นวมินทร ์ 482 108 90 
หนองปลาแห้ง 500 200 167 หน้าโรงเกลือ 576 222 185 
วัดเขาจอมคีรีนาคพรต 570 113 95 เขานกกระเต็น 1166 293 244 
สะพานด า 1538 593 494 ถาวรพัฒนา 890 340 284 
ตลาดใต ้ 1455 426 355 วัดไทรใต้ 687 192 160 
วัดพรหม 640 398 332 วัดไทรเหนือ 470 329 274 
สามัคคีพัฒนา 885 167 139 ประชานุเคราะห ์ 489 129 99 
วัดเทวดาสร้าง 511 126 105 ข้าง พ.ว.น. 514 101 85 
ฟ้าใหม ่ 517 182 152 หลวงปู่ท้าวพัฒนา 435 105 88 
เดชาพัฒนา 300 100 84 วัดพุทธ 1026 193 161 
หนองสาหร่าย 906 326 272 สวัสดีพัฒนา 930 272 227 
รวมใจพัฒนา 481 148 124 สุขสวัสดิ์ (ศูนย์ท่ารถ) 632 262 219 
สุขสวรรค์พัฒนา 566 161 134 เจ้าพ่อเศรษฐ ี 1254 606 505 
ธารบัวสวรรค์-สิริทรัพย์ 
(สันคู) 

725 210 192 ดารารัตน์ 4 501 170 142 

    ร่วมใจพัฒนา 300 139 116 
    สะพานใหม่พัฒนา 576 110 92 
    เขาช่องลม 671 238 560 
    เขากบเอราวัณ 807 146 122 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่ มีเชื้อชาติไทยคิดเป็นร้อยละ 96.0 รองลงมาเป็นเชื้อชาติจีนเสียส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 1.9   มีเชื้อชาติอ่ืน ๆ เพียงเล็กน้อย รวมไม่เกินร้อยละ 0.1 
 ศาสนาพุทธ  ร้อยละ 99.72  ศาสนาอิสลาม  ร้อยละ 0.09  
 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.18  ศาสนาซิกซ์และอ่ืน ๆ  ร้อยละ 0.01 
7.2 ประเพณีและงานประจ้าปี 

1) งานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้้าโพ 
 เป็นงานประจ าปีที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงของจังหวัด จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีโดยได้
อัญเชิญเจ้าพ่อ-เจ้าแม่จากศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าตรงข้ามตลาดปากน้ าโพ ข้ามฝั่ง
มาที่ปะร าพิธีชั่วคราวและแห่ไปรอบตลาดปากน้ าโพ จะมีการแสดงเชิดสิงโตแห่มังกรทองและขบวนแห่ต่าง ๆ   
ไปตามถนนสายส าคัญ ๆ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ปัจจุบันการเชิดสิงโตและแห่มังกรทองได้มีการพัฒนา
เทคนิค มีการแสดงประกอบแสงสี จนมีความยิ่งใหญ่มโหฬารและมี ความสวยงามมาก ในแต่ละปีจะมี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวชมงานเป็นจ านวนมาก 
 2) ประเพณีลอยกระทงสาย 
 เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ชาวบ้านชุมชนหน้าผาจะน ากะลาที่เก็บสะสมไว้ตลอดปี มาท าความสะอาด
และตกแต่งด้วยกระดาษสี น าเทียนวางไว้กลางกะลาแต่ไม่ใส่ดอกไม้และธูปเหมือนกระทงทั่วไป และน ามาลอย
ในแม่น้ าเจ้าพระยา โดยจะเริ่มปล่อยกระทงกะลาบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่หน้าผา 
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 3) ประเพณีการแข่งเรือ 

 ประเพณีแข่งเรือของชาวจังหวัดนครสวรรค์ จะจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในช่วงเทศกาลออกพรรษาโดย
วัดที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาจะจัดรวมกับงานประจ าปีของวัด เช่น งานปิดทองไหว้พระของวัดเขา
หรือวัดจอมคีรีนาคพรต งานประจ าปีของวัดเกาะหงส์ เป็นต้น ในงานจะมีการน าเรือขนาดกลาง หรือเรือขนาด
เล็กจากสถานที่ต่างๆ มาท าการแข่งขันกัน มีเสียงเชียร์อย่างสนุกสนาน ปัจจุบันได้จัดประเพณีแข่งเรือของชาว
นครสวรรค์ ที่หน้าศาลากลางจังหวัด มีการแข่งขันชิงรางวัลถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะน าสิ่งของต่าง ๆ ทั้งอาหาร และผลไม้มาวางขาย
มากมาย การแข่งขันเรือจะจัดขึ้น 2 วัน 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้้า 
 1 แม่น้ าเจ้าพระยา เกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น้ าปิง และแม่น้ าน่าน ที่บริเวณปากน้ าโพ     แล้ว
ไหลลงทางทิศใต้สู่ที่ราบลุ่มภาคกลาง และออกสู่ทะเลที่อ่าวไทย เป็นแม่น้ าสายส าคัญที่มีประโยชน์ทั้งทางด้าน
การเกษตร การคมนาคม การอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของพ้ืนที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ ามาตั้งแต่อดีต 
และยังเป็นแหล่งประมงน้ าจืดที่ส าคัญอีกด้วย 
 2 แม่น้ าปิง เป็นล าน้ าสายใหญ่ที่มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาภาคเหนือ ไหลผ่านท้องที่อ าเภอบรรพต
พิสัย อ าเภอเก้าเลี้ยว มาบรรจบกับแม่น้ าน่านเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณต าบลปากน้ าโพเป็นแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ที่ส าคัญอีกสายหนึ่ง ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของประชากรบริเวณสอง
ฝั่งที่แม่น้ าไหลผ่าน 
 3 แม่น้ าน่าน เป็นล าน้ าสายใหญ่ มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาผีปันน้ า จังหวัดน่าน ไหลผ่านจังหวัด
ส าคัญ คือ พิษณุโลก พิจิตร และผ่านท้องที่อ าเภอชุมแสงบรรจบกับแม่น้ าวังแล้วไหลผ่านอ าเภอเมือง
นครสวรรค์ก่อนมาบรรจบกับแม่น้ าปิงที่ต าบลปากน้ าโพ เป็นแหล่งน้ าที่ใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรการ
คมนาคม การอุปโภคบริโภค เช่นเดียวกับล าน้ าอื่น ๆ ที่มีน้ าไหลผ่าน 
8.2 ป่าไม้ 
 ในเขตเทศบาลมีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าไม้อยู่ตามเทือกเขากบ เขาน้อย เขาวัดไทร เขาดาวดึงส์ และเขา
โกรกพม่า ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าโปร่งเชิงเขา มีบางส่วนเป็นป่าปกคลุมหนาแน่น 
8.3 ภูเขา 
 ประกอบไปด้วยเทือกเขากบ เขาน้อย เขาวัดไทร เขาดาวดึงส์ และเขาโกรกพม่า ซึ่งมีลักษณะเป็นป่า
โปร่งเชิงเขา 
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9. อื่นๆ 
สถานะการคลังของเทศบาลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หมวด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
รายรับจริง
1. หมวดภำษีอำกร 92,365,125.75     96,793,511.25     101,062,283.40   96,398,144.75     96,826,281.56     
2. หมวดค่ำธรรมเนียม 
ค่ำปรับ และใบอนุญำต

20,584,551.30     21,456,426.30     23,133,672.80     22,690,359.70     26,774,435.17     

3. หมวดรำยได้จำก
ทรัพย์สิน

14,479,296.24     18,340,292.82     12,227,727.98     11,148,328.01     11,206,603.37     

4. หมวดรำยได้จำก
สำธำรณูปโภคและกำร
พำณิชย์

17,258,639.43     15,958,212.43     15,967,852.92     16,820,921.27     14,892,710.21     

5. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 9,363,144.87       10,296,211.81     8,673,776.96       7,921,093.25       8,914,431.66       
6. หมวดรำยได้จำกทุน 770,000.00         695,600.00         3,000.00             96,600.00           136,350.00         
7. หมวดรำยได้ท่ีรัฐบำล
จัดเก็บและจัดสรรให้

327,323,361.99   324,461,595.40   337,293,521.21   346,638,646.02   356,490,546.83   

8. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 284,187,105.00   287,559,204.00   317,107,576.00   409,196,890.00   418,711,632.40   

9. รำยรับจำกเงิน
อุดหนุนก ำหนด
วัตถุประสงค์/อุดหนุน
เฉพำะกิจ (ไม่ได้ตรำเทศ
บัญญัติ)

183,003,192.90   267,449,912.61   282,099,946.41   59,447,270.97     107,731,229.78   

รวมรำยรับท้ังส้ิน 949,334,417.48   1,043,010,966.62 1,097,569,357.68 970,358,253.97   1,041,684,220.98 
รายจ่ายจริง
1. รำยจ่ำยงบกลำง 193,558,007.34   208,375,850.21   196,858,538.78   197,622,252.77   217,151,006.00   
2. รำยจ่ำยประจ ำ 601,453,684.54   601,956,020.88   627,468,234.26   612,226,873.27   615,027,299.46   
3. รำยจ่ำยเพ่ือกำรลงทุน 141,339,379.57   202,314,518.67   240,322,488.00   147,317,446.44   171,434,087.12   

รวมรายจ่ายท้ังส้ิน 936,351,071.45   1,012,646,389.76 1,064,649,261.04 957,166,572.48   1,003,612,392.58 
รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง 12,983,346.03     30,364,576.86     32,920,096.64     13,191,681.49     38,071,828.40     
 ที่มา :  ส านักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์ 
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ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชย์เทศบาลนครนครสวรรค ์
กิจการ รายได ้ 2557 2558 2559 2560 2561 
สถาน 
ธนานุ
บาล 1 

รายรับ 
(บาท) 

38,871,801.13 37,779,176.46 37,349,629.81 35,272,379.57 33,024,136.52 

รายจ่าย 
(บาท) 

22,330,164.24 21,934,113.64 21,220,399.97 21,179,252.41 19,230,911.25 

ก าไร
สุทธิ 
(บาท) 

16,323,874.22 15,777,192.59 16,141,123.43 14,295,878.93 13,303,018.80 

สถาน 
ธนานุ
บาล 2 

รายรับ 
(บาท) 

28,580,219.35 26,985,230.33 27,064,029.79 24,211,381.83 22,678,723.00 

รายจ่าย 
(บาท) 

10,258,629.21 9,351,598.14 7,933,046.65 7,181,716.08 6,370,407.44 

ก าไร
สุทธิ 
(บาท) 

18,321,527.14 17,633,623.19 19,130,983.14 17,029,665.75 16,308,315.56 

สถาน 
ธนานุ
บาล 3 

รายรับ 
(บาท) 

24,405,119.65 25,455,382.69 26,878,017.29 25,526,133.94 24,684,410.74 

รายจ่าย 
(บาท) 

10,856,479.58 10,640,031.09 10,080,386.29 10,042,644.58 8,288,630.90 

ก าไร
สุทธิ 
(บาท) 

13,548,640.07 14,815,351.60 16,797,631.00 15,483,489.36 16,395,799.84 

สถานี
ขนส่ง 

รายรับ 
(บาท) 

4,562,305.87 4,415,764.46 4,212,417.33 3,895,708.75 3,734,488.69 

รายจ่าย 
(บาท) 

4,325,792.10 4,356,097.22 4,093,168.27 3,637,535.60 3,162,906.24 

 
 



 

 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย                   
6  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ                   
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ กับ 
ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม 
อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที ่2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC  
และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
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 ยุทธศาสตร์ที ่3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม 
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมี
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
 ยุทธศาสตร์ที ่5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้้าอย่าง 
เหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน อย่างยั่งยืน 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 แผน 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)  
       เป้าหมายการพัฒนา “ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีนวัตกรรม  การท่องเที่ยวธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้้าค่า ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561-2564) 
ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 

1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย 
เพิ่มมูลค่าและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค  

2. การพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วธรรมชาตปิระวตัิศาสตร์ 
และวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวใน
ระดับสากล  

เป้าหมายการพัฒนา 
“ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีนวัตกรรม การท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้้าค่า                                

ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal) 

1.  ผลิตและแปรรูปข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ทีม่ี
คุณภาพมาตรฐาน โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพิม่มูลค่า  

2.  พัฒนาการตลาดการค้าข้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาด
เป้าหมาย ทั้งในและต่างประเทศ  

3.  พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาต ิประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เชิงสุขภาพ ตลาดไมซ์ (MICE) เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล  

1.  ผลผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรยี์ แปรรปู 
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า มีคณุภาพมาตรฐาน  

2.  เพิ่มช่องทางการตลาดค้าข้าวและสินค้าเกษตรสูต่ลาด
เป้าหมายสากล  

3.  เชื่อมโยงการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรม
เชิงเกษตรและเชิงสุขภาพ ตลาดไมซ์ (MICE) เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากลและชุมชนมสี่วนรว่ม  

ประเด็นการพัฒนา 
1. พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินค้า
เกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างมลูค่าและ
ยกระดับขดีความสามารถในการแข่งขัน  

2. พัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจติอลเพื่อคนทั้งมวล  

ตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนา 
1.  ผลผลิตต่อไร่และจ้านวนผลติภณัฑ์ของสินค้าเกษตร 

ปลอดภัย และเกษตรแปรรูปได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (ปลีะ 2%)  
2.  พื้นที่การผลิตเกษตรปลอดภยัได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น(ปีละ 2%)  
3.  ร้อยละของเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน (ปีละ 2%)  
4.  ร้อยละของเครือข่าย/กลุม่วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)  
5.  รายได้จากการจ้าหนา่ยผลิตภณัฑ์แปรรูปด้วยนวัตกรรม 

เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน             
(ปีละ 2%)  

1. ร้อยละของจ้านวนนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น (ปีละ 3%)  
2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น (ปีละ 3%)  
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แนวทางการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนา 
1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหลง่น้้า และระบบบริหารจัดการ

น้้า เพื่อการขนส่ง และระบบโลจสิติกส์ ส้าหรับรองรบั
การค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว  

2.  พัฒนากระบวนการผลิต แปรรปู การตลาด ข้าว/สินค้า
เกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ได้มาตรฐาน เพื่อมุ่งสูเ่กษตร
อินทรีย์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ (Zoning)  

3.  ยกระดับคณุภาพชีวิตบุคลากรด้านการเกษตร  
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรม เพื่อแปรรูปข้าวและ

สินค้าเกษตรในการยกระดบัขีดความสามารถการแข่งขัน
ทางการค้าของกลุ่มจังหวัด  

1. พัฒนา/ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการเช่ือมการ
ท่องเที่ยว ตามมาตรฐานการท่องเที่ยว  
2. พัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ได้ 
ระดับมาตรฐาน  
3. พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว  
4. พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านท่องเที่ยว  

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561-2565)     
ต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
 1. เกษตรและอุตสาหกรรม  (ข้าว อ้อย มันส้าปะหลัง) 
 2. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
     เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 

“นครสวรรค์คนธรรมดี สังคมพอเพียง ชุมทางขนส่งทางราง 
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
 ประเด็นที่ 1 สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพัฒนาเมืองสวรรค์ 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP)  ภาคเกษตร (ด้านเกษตรกรรมและ
ประมง) และนอกการเกษตร (ด้านสุขภาพและกิจกรรมเพ่ือสังคม ด้านขนส่งและการเก็บรักษา ด้านการบริการ
ที่พักและกิจกรรมการให้บริการอาหาร ด้านการค้าส่งและค้าปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์) 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร (ด้านเกษตรกรรมและประมง) 
และนอกการเกษตร (ด้านสุขภาพและกิจกรรมเพื่อสังคม ด้านขนส่งและการเก็บรักษา ด้านการบริการที่พักและ
กิจกรรมการให้บริการอาหาร ด้านการค้าส่งและค้าปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์)เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 5 โดยใช้ฐานปี 2560 
 แนวทางการพัฒนา 

1. เป็นศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพ (Health and Medical Hub) 
2. จัดการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือความก้าวหน้าในอนาคต (Education and Training for the 

future) 
3. ยกระดับเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์ (Agriculture and Organic Paradise)                        
4. วางระบบขนส่งและศูนย์กลางการกระจายสินค้า (Vehicles and Logistics Center) 
5. ประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองแห่งความสุข ( Experience Tourism) 
6. พัฒนาเมืองแห่งดิจิตอลเพ่ือการพาณิชย์ (New Digital Commerce ) 
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 ประเด็นที่ 2 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมและเข้าถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

และมีคุณภาพ 
3. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเพิ่มมากข้ึน 
4. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีการขยายผลจากโครงการอันเนื่องจากพระราชด้าริเพ่ิมมากข้ึน 
5. เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง และมะเร็งมี

สัดส่วนลดลง อย่างน้อยร้อยละ 2 ต่อปี 
2. ร้อยละของประชาชนที่มีสิทธิเข้าถึงหลักประกันสุขภาพทุกระบบ และกองทุนการออมแห่งชาติ

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี 
3. สัดส่วนปริมาณเงินกู้ยืมต่อรายได้เงินสดสุทธิทางเกษตรลดลง ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
4. ร้อยละของชุมชน และหน่วยงาน ได้น้อมน้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด้าเนินชีวิตและ

พัฒนาหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 
5. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคนลดลง อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 
6. สัดส่วนคดีทีจ่ับกุมได้ต่อคดีท่ีรับแจ้งเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 

 แนวทางการพัฒนา 
1. ด้านพัฒนาสุขภาวะ  
2. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว 
3. ด้านสร้างสังคมการเรียนรู้และวิถีพอเพียง 
4. ด้านสร้างความมั่นคงปลอดภัย 
 ประเดน็ที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ฐานข้อมูลในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดมีการจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ  
3. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือให้จังหวัดมีระบบป้องกันและมีความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัย  
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. จ้านวนระบบฐานข้อมูลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ   

จัดท้าอย่างมีคุณภาพและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้ในการวางแผนพัฒนา  
จังหวัดได้ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ปีละ 1 ฐาน 

2. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการก้าจัดขยะอย่างถูกหลักวิชาการ ร้อยละ 13 ต่อปี  
3. ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 1 โดยเทียบกับพ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัด 
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4. ร้อยละของปริมาณการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี 
5. หมู่บ้านชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติโดยการสร้างเขื่อน 

ริมตลิ่งแม่น้้า จ้านวน 3 แห่ง 
แนวทางการพัฒนา 
1. อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
2. จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3. อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน 
4. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นที่ 4  เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลเพิ่มมากข้ึน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนานวัตกรรม 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 5 
2. ร้อยละจ้านวนนวัตกรรมภาครฐั เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 

 แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดี 
2. พัฒนานวัตกรรมภาครัฐ 
3. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีอย่างยั่งยืน 
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แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561-2565)  
ต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 

เกษตรและอุตสาหกรรม  (ข้าว อ้อย มันส้าปะหลัง) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 
“ ” 

ประเด็นการพัฒนา 
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย 
    แนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค์ 

2. พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
    และสร้างสังคมพอเพียง 

3. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

    และสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

4. เสริมสร้างธรรมาภิบาล
เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

ตัวชี้วัด (KPI) 
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) กิจกรรมด้าน สุขภาพและกิจกรรม 
    เพื่อสังคมสงเคราะห์ เพิ่มข้ึนร้อยละ  5 โดยใช้ฐานปี 2560 
2. ร้อยละของผูป้่วยที่สง่ต่อออกนอกพื้นที่ (Refer Out)  ลดลงรอ้ยละ 10  
    ต่อปี โดยใช้ฐานปี 2560 
3. ร้อยละของผูสู้งอายุที่รบับริการในศูนย์ดูแลผูสู้งอายุด้านสขุภาพ เพิ่มข้ึน 
    ร้อยละ 10 ต่อปี โดยใช้ฐานปี  2560 
4. ร้อยละของแรงงานที่มทีักษะฝีมือเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5  ต่อปี โดยใช้ฐานปี  
    2560 
5. ร้อยละของจ้านวนสถานประกอบการทีเ่ข้าร่วมพฒันาทักษะและฝมีือ 
    แรงงานเพิม่ขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี โดยใช้ฐานปี 2560 
6. จ้านวนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการศึกษาเพือ่อนาคต  
    จ้านวน 1 ผลงาน 
7. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ด้านเกษตรกรรมและประมง  
   เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 โดยใช้ฐานปี 2560 
8. ร้อยละของพื้นที่แปลงเกษตร/ฟาร์ม ที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP (ไร่ต่อปี)  
    หรือมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ตลอดจนเกษตรอินทรีย์ ประเภทอื่นๆ  
    เพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 ของอัตราจากแปลงเดิมที่ได้รับรองมาตรฐาน 
9. อัตราการขยายตัวของมลูค่าผลผลิตเกษตรปลอดภัยหรืออินทรียเ์พิ่มข้ึน 
   ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
10. ร้อยละของเกษตรกรผู้ท้าเกษตรปลอดภัยหรืออินทรียท์ีส่่งผลผลิตเข้าสู่ 
      ตลาด เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5  ต่อปี 
11. ร้อยละของต้นทุนเฉลี่ยพืชหลักลดลง ร้อยละ 1% ต่อปี โดยลดลง 5% 
      ในปี 2565  
12. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า  
      เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 โดยใช้ฐานปี 2560 
13. อัตราการขยายตัวของโครงการก่อสร้างถนน สะพาน หรือสิง่ปลูกสร้าง 
      ที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงสร้าง 
      ด้านขนส่งทุกระบบระดบัชาติและภูมิภาคมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน อย่างน้อย 
      ร้อยละ 30 
14. ร้อยละของบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกบัระบบโลจิสตกิสเ์พิ่มข้ึนอย่างน้อย 
      ร้อยละ 5 ในแต่ละปี 
15. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ที่พักและบริการด้านอาหาร  
      เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ฐานปี 2560 
16. จ้านวนแหล่งทอ่งเที่ยวที่ได้รับการพฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 
      แม่เหลก็ 1 แห่ง 
17. การส่งเสริมกจิกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรม ประเพณีให้โดดเด่นเพิ่มข้ึน 
      อย่างน้อย 1 งานประเพณีต่อป ี
18. รายได้จากการทอ่งเที่ยวไม่น้อยกว่า 4,500 ล้านบาท 
19. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) การขายส่งและการขายปลีก  
      การซ่อมแซมยานยนต์และรถจกัรยานยนต์ เพิม่ขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
      โดยใช้ฐานปี 2560 
20. ร้อยละของเครือข่ายและจ้านวนผู้ประกอบการที่สามารถด้าเนินการค้า 
      ดิจิตอลที่มีความน่าเช่ือถือและมปีระสทิธิภาพเพิ่มมากข้ึนอย่างน้อย  
      ร้อยละ 5  ต่อปี โดยใช้ฐานปี 2560 

1. ร้อยละของการเจบ็ป่วยด้วยโรคหัวใจ  
    เบาหวาน หลอดเลอืดสมอง ความดัน 
    โลหิตสงู และมะเรง็รายใหม่มสีัดส่วนลดลง  
    (Incident rate) ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 2  
    ต่อปี (ฐานปี 2560) 
2. ร้อยละของประชาชนที่มีสทิธิเข้าถึง 
    หลักประกันสุขภาพทุกระบบ และกองทุน 
    การออมแหง่ชาติเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  
    (ฐานปี 2560) 
3. สัดส่วนปรมิาณเงินกู้ยืมต่อรายได้เงินสด 
    สุทธิทางเกษตรลดลง ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 5  
    ต่อปี (ฐานปี 2560) 
4. ร้อยละของชุมชน และหน่วยงาน ได้น้อม 
    น้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ 
    ด้าเนินชีวิตและพัฒนาหน่วยงานเพิ่มมาก 
    ข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี (ฐานปี  
    2560) 
5. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากร 
    แสนคนลดลง อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ต่อปี  
    (ฐานปี 2560) 
6. สัดส่วนคดีที่จบักุมได้ต่อคดีทีร่ับแจง้ 
    เพิ่มข้ึน ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี  
    (ฐานปี 2560) 

 

1. จ้านวนระบบฐานข้อมูลการจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รบัการ 
    จัดท้าอย่างมีคุณภาพและทันสมัยอย่าง 
    ต่อเนื่อง สามารถใช้ในการวางแผนพฒันา 
    จังหวัดได้ มีสัดส่วนเพิ่มข้ึน อย่างน้อยปลีะ 1  
     ฐาน 
2. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการ 
    ก้าจัด ขยะอย่างถูกหลกัวิชาการ อย่างน้อย 
    ร้อยละ 13 ต่อปี (ข้อมูลเดิม อปท. มีการ 
    ก้าจัดขยะอย่างถูกหลักวิชาการ  
    ร้อยละ 61 คงเหลือ ร้อยละ 39) ร้อยละ  
    100 ในปี  2565 
3. พื้นที่สีเขียวเพิม่ขึ้น อย่างน้อยรอ้ยละ 1  
    โดยเทียบกบัพื้นทีป่่าไม้ของจงัหวัด 
4. ร้อยละของปริมาณการใช้พลังงานทดแทน 
    เพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 
5. หมู่บ้านชุมชนได้รับการพฒันาศักยภาพในการ 
    รับมือกบัภัยพิบัติโดยการสร้างเข่ือนรมิตลิง่ 
    แม่น้้า เพิ่มข้ึน ปีละ  3 แห่ง 
 
 
 

1. ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรม 
    และความโปร่งใส ในการด้าเนินงาน 
    ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิม่ขึ้น 
    อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี เมื่อเทียบกบั 
    ปีที่ผ่านมา 
2. ร้อยละจ้านวนนวัตกรรมภาครัฐเพือ่ 
    การพัฒนาท้องถ่ินเพิม่ขึ้น อย่างน้อย 
    ร้อยละ 5 ต่อปีเมือ่เทียบกบัป ี
    ที่ผ่านมา 
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แนวทางการพัฒนา 
1. เป็นศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพ (Health and  
    Medical Hub) 
2. จัดการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต  
    (Education and Training for the future)  
3. ยกระดับเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์ (Agriculture and  
    Organic Paradise)  
4. วางระบบขนส่งและศูนย์กลางการกระจายสินค้า  
    (Vehicles & Logistics Center)  
5. ประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองแห่งความสุข (Experience  
    Tourism)  
6. พัฒนาเมืองแห่งดิจิตอลเพื่อการพาณิชย์ (New Digital  
    Commerce)  

1. ด้านพัฒนาสุขภาวะ 
2. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว 
3. ด้านสร้างสังคมการเรียนรู้และวิถี

พอเพียง 
4. ด้านสร้างความมั่นคงปลอดภัย 

1. อนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความ 

    อุดมสมบูรณ์ 
2. จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
    และเหมาะสม 
3. อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาการใช้

พลังงานทดแทน 
4. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 

1. เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล 
ที่ดี 

2. พัฒนานวัตกรรมภาครัฐ 
3. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดี

อย่างยั่งยืน 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.2561-2565) 

วิสัยทัศน์   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นองค์กรหลักในการบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
  

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้้า     
ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 

2. มีระบบการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
3. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่ได้มาตรฐาน 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ   
แหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร 

2. พัฒนาการคมนาคม 
3. พัฒนาการสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

2.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1. มีจ้านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จาก
การท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3. พัฒนาการศึกษาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม    
และเข้าถึงระบบการศึกษาและ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

2. สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                               

3. ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีการ
ออกก้าลังกายมากข้ึน 

    
     
  

1.  ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ 

2.  สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม ให้พ่ึงพาตนเองได้ 

3.  ส่งเสริมการสาธารณสุขให้
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 

4.  ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชนตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและ
ประชาชนได้ออกก้าลังกาย 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
4. การอนุรักษ์และสืบสาน   
    ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
    ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    และปราชญ์ชาวบ้าน 

 1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์
ชาวบ้านได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู       
และสืบสานให้คงอยู่ต่อไป 

     

1.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน   
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์
ชาวบ้าน 

   
5. เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
  
  
  
  
  

1.  ประชาชนมีความรู้ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

2.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยา
เสพติด 

     

1.  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

2.  ส่งเสริมการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

3.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

6. การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

    
    
  
  

1. ประชาชนมีจิตส้านึกและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. มีการลดปริมาณขยะและก้าจัดขยะ
ชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ 

3. ประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทน ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูก 
หลักวิชาการ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้    
พลังงานทดแทนเพ่ือชุมชน 

     
7. การสร้างธรรมาภิบาลและ

การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

    
  
  
  
  

1. อปท.มีการบริหารจัดการอย่าง
โปร่งใส 

 2. ประชาชนได้รับการบริการที่มี
คุณภาพ 

3. ประชาชนมีจิตส้านึกในการปฏิบัติตน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

    

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาค
ส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการ
ประชาชน 

3. ส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครนครสวรรค ์
2.1 วิสัยทัศน์ 

“คนสุขภาพดี การศึกษาได้มาตรฐาน รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่าอยู่ ชูเศรษฐกิจพอเพียง” 
2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  4  กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่
เหมาะสมและพัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 2. เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส้านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็กเยาวชน
และประชาชน 
 3. เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือ
การป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  5  กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์     ให้
ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. พัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมให้สื่อสารได้ 3 ภาษา 
 4. ส่งเสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน 
 5. การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น การด้าเนินชีวิต ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย 
ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน  3  กลยุทธ์ 
 1. น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 3. จัดสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง  4  กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ 
 3. ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพ
น้้าประปา 
 4. ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้้า ระบบป้องกันน้้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง  2  กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี  3  กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

2.3 เป้าประสงค์ 
1. มีระบบบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
2. มีการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างจิตส้านึกและ สร้างโอกาสในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนาและวัฒนธรรม
แก่ประชาชนและเยาวชน 
3. มีการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและรายได้เพ่ิมให้กับประชาชนในเขตเทศบาล 
4. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งท่องเที่ยว และพ้ืนที่นันทนาการที่ได้มาตรฐาน 
5. มีความพร้อมในการพัฒนา ความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2.4 ตัวชี้วัด 
1. ประชาชนร้อยละ 70  มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย 
2. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
3. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 5 และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
4. ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 95 มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งท่องเที่ยว และพ้ืนที่
นันทนาการที่ได้มาตรฐาน 
5. ประชาชนสามารถป้องกันเหตุสาธารณภัยได้และได้รับความช่วยเหลือร้อยละ  90 
6. การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 

2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 - ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ - ประชาชนมีสุขภาพดี 

เป้าประสงค ์ - มีระบบบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ - ประชาชนร้อยละ 70  มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ทุกกลุ่มวัย มีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกัน
ควบคุมโรคที่เหมาะสมและพัฒนาระบบเครือข่ายการ
สร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ประชาชนทุกกลุ่มวัยร้อยละ 70  มีความรู้และ
พฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม 
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2. เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส้านึก ให้
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็กเยาวชนและ
ประชาชน 

1.ผู้ติดยาเสพติดในเขตเทศบาลที่ลดลงร้อยละ 10 
2.มีชมรม To be No.1 โรงเรียนอย่างน้อยร้อย
ละ 50 

3. เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

1.ตลาดสดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 3 แห่ง 
2.ผู้ประกอบการผ่านการอบรมร้อยละ 80 
3.โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเฝ้าระวัง
คุณภาพสุขาภิบาลอาหาร 30 แห่ง 

4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการ
ป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้้า 

1.ปริมาณขยะและน้้าเสียลดลงร้อยละ 10 
2.ผู้ใช้จักรยานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ของประชากร 
3.จ้านวนพันธ  ์ไม้ที่เพ่ิมข้ึน 
4.ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าลงลดร้อยละ 5 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  - ส้านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส้านักการศึกษา ส้านักการช่าง กองวิชาการและ
แผนงาน 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  5.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ.2560 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาค
บริการ 
 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนา
ระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 - ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

พันธกิจ - จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถสื่อสาร 
   ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได ้

เป้าประสงค ์  - มีการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างจิตส้านึกและ สร้างโอกาส   
    ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนาและวัฒนธรรมแก่ประชาชนและเยาวชน 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ - ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมี 
  คุณภาพ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ ให้
ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีระบบการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพ 

2. พัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ของของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา 

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมให้สื่อสารได้ 3 
ภาษา 

ร้อยละ 90 ของของนักเรียนได้รับการพัฒนาให้
สื่อสารได้ 3 ภาษา 

4. ส่งเสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก
เยาวชน และประชาชน 

เด็กเยาวชน และประชาชนร้อยละ 80 ได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมต่างๆ 

5. การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น การด้าเนินชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย 

ประชาชนร้อยละ 80 ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส้านักการศึกษา ส้านักปลัดเทศบาล ส้านักการช่าง 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์    
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 
 แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ.2560 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาค
บริการ 
 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นที่ 2 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 - ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 

พันธกิจ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนมีความเข้มแข็ง 

เป้าประสงค ์ - มีการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและรายได้เพ่ิมให้กับ 
   ประชาชนในเขตเทศบาล 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ - ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 5  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประชาชนร้อยละ  10 น้อมน้าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประชาชนร้อยละ  100  ได้รับการส่งเสริม พัฒนา
และคุมครองสิทธิเสรีภาพ 

3. จัดสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม 

ประชาชนร้อยละ  100  ได้รับการจัดสวัสดิการ
ให้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการสังคม 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้้าในสังคม 
 แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ.2560 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาค
บริการ 
 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนา
ระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นที่ 2 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 

พันธกิจ - ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในด้านสาธารณูปโภค 

เป้าประสงค ์ - มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งท่องเที่ยว และพ้ืนที่
 นันทนาการที่ได้มาตรฐาน 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ - ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 95 มีระบบสาธารณูปโภค 
 สาธารณูปการ แหล่งท่องเที่ยว และพ้ืนที่นันทนาการที่ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

ร้อยละ  95 ของโครงการสร้างพ้ืนฐานมีมาตรฐาน 

2.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่
นันทนาการ และสวนสาธารณะ 

ร้อยละ  95 ของแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่นันทนาการ 
และสวนสาธารณะได้รับการพัฒนา 

3. ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต 
และจ้ าหน่ ายน้้ าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพ
น้้าประปา 

ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้้าประปาเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ 

4. ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้้า 
ระบบป้องกันน้้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

ป้องกันน้้าท่วมและระบายน้้าได้กว่าร้อยละ 80 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส้านักการช่าง ส้านักการประปา 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 
 แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ.2560 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการ
เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  
 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย 
เพ่ิมมูลค่าและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นที่ 1 สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพัฒนาเมืองสวรรค์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 - ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 

พันธกิจ - ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าประสงค ์ - มีความพร้อมในการพัฒนา ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ
 ทรัพย์สิน 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ - ประชาชนสามารถป้องกันเหตุสาธารณภัยได้และได้รับความ
 ช่วยเหลือร้อยละ  ๙๐ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่ ง เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ  
เสรีภาพ ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนร้อยละ 90 ได้มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 

2. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1.การเกิดอุบัติเหตุและอัคคีภัยในพื้นท่ีลดลงเป็น  
0 
2.ประชาชนสามารถป้องกันเหตุสาธารณภัยได้
และได้รับความช่วยเหลือร้อยละ  90 
3.ประชาชนร้อยละ 80  มีความปลอดภัยจาก
การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส้านักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง    
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ.2560 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาค
บริการ  
 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประเด็นที่ 2 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

พันธกิจ - พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค ์ - มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ - การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขั้นตอนการด้าเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ.อ้านวย
ความสะดวก พ.ศ.2558 

2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

เทศบาลมีผลการปฏิบัติงานร้อยละ 65 ขึ้นไป 
จากการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 

3. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

การบริ ห า รจั ดการของ เทศบาลมี ผ ลก า ร
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ  
70 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส้านักปลัดเทศบาล ทุกหน่วยงาน 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ     
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ.2560 – 2565  - 
 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประเด็นที่  -  
 ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นที่ 4  เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
 คนสุขภาพดี การศึกษาได้มาตรฐาน รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่าอยู่ ชูเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ใช้การวิเคราะห ์SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trendปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
  



 

ส่ ว น ที่  2  -  17 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา 
 ประเด็นการพัฒนาที่  1  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 จุดแข็ง ได้แก่ 
  1. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจน และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  2. งบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 
  3. มีโครงสร้างงานด้านสาธารณสุขครบทุกด้าน 
  4. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 จุดอ่อน  ได้แก่ 
  1. ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล สัตวแพทย์ และ
นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 
  2. การจัดท้าฐานข้อมูลประชากรด้านสุขภาพยังไม่ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน 
  3. ความร่วมมือ และการประสานงานในองค์กรมีน้อย 
  4. การติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการ ยังไม่เป็นรูปธรรม 
  5. การจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรยังไม่เป็นระบบ 
  6. ไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ( Data Center ) ของหน่วยงาน  

 โอกาส  ได้แก่ 
  1. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนด้านการบริการ วิชาการ ข้อมูล 
  2. ชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือในการด้าเนินงาน 
  3. มีกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร นครสวรรค์ ที่ให้การสนับสนุนการ
ด้าเนินงานด้านสาธารณสุข 
  4. มีแกนน้าชุมชนครบทุกชุมชน 
  5. มีระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับด้านสาธารณสุข เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
  6. เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

 อุปสรรค  ได้แก่ 
  1. แกนน้าชุมชนบางส่วนยังขาดความเข้มแข็ง และเอกภาพในการท้างาน 
  2. สื่อประชาสัมพันธ์ที่น้าเสนอมีความครอบคลุมเนื้อหาไม่เพียงพอและขาดการคัดกรองก่อน
น้าเสนอ  
  3.ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการด้าเนินงานด้านสุขภาพ 
  4. มีพ้ืนที่กว้าง และจ้านวนชุมชนมาก ประชาชนมีความแตกต่างด้านเศรษฐกิจสังคม 
  5. มีปัญหาน้้าท่วมในบางพ้ืนที่   
  จากผลวิเคราะห์จะสรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาดังกล่าวสามารถด้าเนินการได้ จะท้าให้
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

  ประเด็นการพัฒนาที่  2   ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 จุดแข็ง  ได้แก่ 

  1. ผู้บริหารให้ความส้าคัญและยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชน และกลุ่มภาคีต่างๆ 
  2. งบประมาณวัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอกับความต้องการ 
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  3. มีการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
  4. มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 
  5. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจ้านวนเพียงพอ 

 จุดอ่อน  ได้แก่ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการพัฒนาและสอนไม่ตรงตามวุฒิการศึกษา 
  2. การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ ไม่คุ้มค่า 
  3. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพ 
  4. นโยบายการบริหารไม่ต่อเนื่อง 
  5. ผู้เรียนขาดการปลูกฝัง การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

 โอกาส  ได้แก่ 
  1. มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  2. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ในหลากหลายสาขา 
  3. ชุมชน ผู้ปกครอง เอกชนและองค์กรต่างๆให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 อุปสรรค  ได้แก่ 
  1. ขาดการประสานงานการใช้ทรัพยากรร่วมกันและขาดการสร้างเครือข่าย 
  2. กระบวนการน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์มาจัดการเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ 
  3. กฎหมาย ระเบียบ ไม่เอ้ือต่อการให้การสนับสนุนและมีการแสวงหาประโยชน์ 
  จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสามารถ
ด้าเนินการได้ และจะก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างจิตส้านึก และสร้างโอกาสในการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูศาสนา และวัฒนธรรมแก่ประชาชนและเยาวชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนครสวรรค์ 

  ประเด็นการพัฒนาที่  3  ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 จุดแข็ง  ได้แก่ 

  1.  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  บุคลากรมีความทุ่มเทและอดทนในการท้างาน 
  3.  งบประมาณที่สนับสนุนมีเพียงพอ 
  4.  ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนด้านส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

 จุดอ่อน  ได้แก่ 
  1. จ้านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ 
  2. เครื่องมือเครื่องใช้ด้านเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอ 
  3. ฐานข้อมูลชุมชนไม่เป็นปัจจุบัน 

 โอกาส  ได้แก่ 
  1. นโยบายรัฐบาล 
  2. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน 
  3. ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
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 อุปสรรค  ได้แก่ 
  1. ปัญหาการเมืองภายนอกหน่วยงาน 
  2. งานและการจัดกิจกรรมทับซ้อนกับหน่วยงานภายนอก 
  3. มีข้อจ้ากัดของเวลาในการจัดโครงการและกิจกรรม เพราะได้รับผลกระทบจากหน่วยงานภายนอก 
  จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ประเด็นการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและชุมชนดังกล่าว
สามารถด้าเนินการได้  ซึ่งจะก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนในเขตเทศบาลได้ 

  ประเด็นการพัฒนาที่  4   ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการท่องเที่ยว  
 จุดแข็ง  ได้แก่ 

  1. มีเครื่องจักรกล  และแรงงานคนพอเพียง วัสดุอุปกรณ์ครบครัน 
  2. มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง / หลายๆด้านครบ 
  3. มีงบประมาณรองรับทุกด้านเพียงพอ 
  4. มีสถานที่พร้อมบริการประชาชนหลายด้าน 
  5. ผู้บริหารพร้อมให้การสนับสนุน 
  6. มีแหล่งน้้าดิบที่ใช้ในการผลิตน้้าประปา เพียงพอ เป็นต้นแม่น้้าเจ้าพระยา 

 จุดอ่อน  ได้แก่ 
  1. มีปัญหาด้านฐานข้อมูล / การเก็บข้อมูล 
  2. มีปัญหาด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างสังกัด 
  3. มีปัญหาระหว่างด้าเนินการปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  4. มีปัญหาเกี่ยวกับตัวบุคลากรที่ขาดจิตส้านึก 
  5. ท่อเมนประปาใช้งานมานานมีท่อแตก ท่อรั่ว บ่อยครั้ง 

 โอกาส  ได้แก่ 
  1. เป็นประตูสู่ภาคเหนือ 
  2. เป็นต้นก้าเนิดแม่น้้าเจ้าพระยา 
  3. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกับจังหวัดใกล้เคียง 
  4. มีภูมิประเทศเหมาะส้าหรับการท่องเที่ยว 

 อุปสรรค  ได้แก่ 
  1. ขาดการวางผังเมืองที่ดี  จึงไม่อ้านวยต่อการพัฒนา 
  2. มีปัญหาน้้าท่วมและภัยแล้ง 
  3. มีปัญหาประชาชนบุกรุกครอบครองพ้ืนที่สาธารณะ 
  4. ระเบียบกฎหมายบางข้อไม่เอ้ืออ้านวยที่จะน้าไปปฏิบัติ 

  5. ความเจริญเติบโตของเมืองมบี้านจัดสรรขึ้นเป็นจ้านวนมากท้าให้ก้าลังส่ง จ่าย น้้าไม่เพียงพอ 
  6. ประชาชนบางส่วนขาดความตระหนัก จิตส้านึกในการเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

  จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  สามารถด้าเนินการแก้ไขได้ตามมาตรฐานแล้ว  คาดว่า
ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
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 ประเด็นการพัฒนาที่  5  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
 จุดแข็ง  ได้แก่ 

  1. ผู้บริหารเทศบาล มีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติงานด้านเทศกิจ 
  2. บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  3. ด้านงบประมาณเพียงพอที่จะใช้ในการบริหารงาน 

 จุดอ่อน  ได้แก่ 
  1. เครื่องมือเครื่องใช้มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  2. พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  3. พนักงานจ้างเทศกิจขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 

 โอกาส  ได้แก่ 
  1. การรับรู้และรับทราบ และการมีนโยบายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแน่ชัด 
  2. ประชาชนให้ความร่วมมือในกิจกรรม 

 อุปสรรค  ได้แก่ 
  1. กฎหมายและระเบียบที่ไม่ทันสมัย 
  2. พ้ืนที่ในการควบคุมดูแลมีจ้านวนมาก 
  3. ประชากรในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือเป็นส่วนน้อย 
  4. การประสานงาน ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น อยู่ในระดับน้อย 
  จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาดังกล่าว ท้าได้ เพราะเทศบาลนคร
นครสวรรค์มีเครื่องมือ  และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  มีหน่วยงานที่ช่วยเหลือและสนับสนุน  พร้อมทั้ง
แนวทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นวาระแห่งชาติด้วย  หากด้าเนินการพัฒนาตามประเด็นการ
พัฒนาส้าเร็จแล้วจะท้าให้เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและความพร้อมสูงในด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

  ประเด็นการพัฒนาที่  6   ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 จุดแข็ง  ได้แก่ 

  1. มีคณะผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ 
  2. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจน 
  3. มีบุคลากรส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพ 
  4. มีระบบการบริหารที่เป็นหลักธรรมาภิบาล 
  5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
  6. มีการบริการที่รวดเร็วเสมอภาคเป็นธรรม 

 จุดอ่อน  ได้แก่ 
  1. ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรในภาพรวมยังขาดความคล่องตัว 
  2. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจและความช้านาญในการปฏิบัติงาน 
  3. ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
  4. ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
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 โอกาส  ได้แก่ 
  1. พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ก้าหนดให้เป็นหน้าที่ที่ต้องท้า 
  2. รัฐบาลและจังหวัดให้การสนับสนุนและส่งเสริมการด้าเนินกิจการของเทศบาล 
  3. หน่วยงานและองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืนนิยมมาเยี่ยมชมดูงาน 
  4. หน่วยงานภาคเอกชนด้านการสื่อสารมวลชนน้าไปเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ 
  5. หน่วยงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และท้าการวิจัยเพื่อผลทาง
การศึกษาและประโยชน์ทางวิชาการ 

 อุปสรรค  ได้แก่ 
  1. การสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลและจังหวัดยังขาดความคล่องตัวต่อเนื่อง 
  2. ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอในการด้าเนินโครงการจากภาครัฐ 
  3. องค์กรประชาชนและภาคเอกชนยังไม่ให้ความส้าคัญและความร่วมมือเท่าที่ควร   
  จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการงานเทศบาล
ดังกล่าว  สามารถด้าเนินการได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชากรในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 
 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1.1 ข้อมูลด้านปัญหา 
  ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล มีปัญหาอันเกิดจากการเจริญเติบโตของท้องถิ่นในเรื่องการเพ่ิมของ
จ้านวนประชากร ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถจัดเก็บทั่วถึง เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยผลจากความ
เจริญของท้องถิ่น มีขยะอันตรายหากไม่มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะท้าให้ผู้ที่อาศัยอยู่ได้รับความเดือดร้อน
จากมลภาวะต่าง ๆ  ซึ่งเป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงจ้าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว การจัดท้าฐานข้อมูลประชากรด้านสุขภาพยังไม่ ครอบคลุม และเป็น
ปัจจุบัน ไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ( Data Center ) ของหน่วยงาน 
  1.2  ข้อมูลด้านศักยภาพ 
  ในเขตเทศบาลมีศูนย์บริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชน  ชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วม และ
ให้ความร่วมมือในการด้าเนินงาน นอกจากนี้เทศบาลยังมีสถานที่ก้าจัดขยะเพ่ือรองรับขยะจากชุมชนและพ้ืนที่
ใกล้เคียง  และยังมีชุมชนปลอดยาเสพติดโดยมีหน่วยงานให้ความสนใจต่อเรื่องนี้อย่างจริงจัง มีอุทยานสวรรค์
เป็นสถานที่รวมกิจกรรมประเภทการออกก้าลังกายและการท่องเที่ยวที่ส้าคัญ 
  1.3  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อปัญหา 
  จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ประชาชนในเขตเทศบาลจึงมีความต้องการอยากจะให้จัดสร้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ( Data Center ) ของเทศบาล มีจ้านวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่สามารถออกไปดูแล
ให้การรักษาประชาชนได้อย่างพอเพียง  นอกจากนั้น ยังมีความต้องการตลาดสดที่ถูกสุขลักษณะที่ได้มาตรฐาน 
ตลอดจนการปรับปรุงวิธีการเก็บขนขยะและก้าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องการสถานที่ก้าจัดขยะและ
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การแปลงขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการสร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.4  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อศักยภาพ 
  เทศบาลควรมีการจัดสร้างศูนย์บริการด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลเพ่ิม ปรับปรุงก่อสร้าง
โรงฆ่าสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน และส่งเสริมในด้านกิจกรรมชุมชนให้มีความเข้มแข็งเป็นชุมชน
ปลอดยาเสพติด 
 2   ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  2.1  ข้อมูลด้านปัญหา 
  การจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครสวรรค์ระดับปฐมวัยยังขาดการพัฒนาด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม นักเรียนระดับขั้นพ้ืนฐานขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ มารยาท เยาวชน
ขาดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และละเลยวัฒนธรรมแบบไทย ขาดการสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับ
หน่วยงานอื่น ๆ 
  2.2  ข้อมูลด้านศักยภาพ 
  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเปิดสอนตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพ เก่ง ดี มีสุข และยังเพ่ิมเติมการ
สอนวิชาภาษาจีน ชั้น ป.1-ม.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทุกระดับชั้น การจัดการเรียนร่วม
หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย และสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านกีฬาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  2.3  ข้อมูลความต้องการที่ตอบสนองต่อปัญหา 
  จากประเด็นปัญหาที่ขาดโอกาสในการพัฒนามีจ้านวนมาก ต้องจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่น พร้อมจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ออุปกรณ์การเรียน การสอน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมกระตุ้น การเรียน จัดหาเว็บไซท์ทางการศึกษา เสริมหลักสูตรการเรียนการสอน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ใน
ชุมชน  จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน  จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส้านึกให้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา และการนันทนาการ 
  2.4   ข้อมูลความต้องการที่ตอบสนองต่อศักยภาพ  
  จากประเด็นข้อมูลด้านศักยภาพ ควรพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และความเท่าเทียมกัน
ทางการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนสื่อสารได้ 3 ภาษา จัดท้าเว็บไซท์ทางการศึกษา (E-learning)  และจัดอบรม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท้าหลักสูตรสถานศึกษา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดให้โรงเรียน
เทศบาล เพ่ือให้นักเรียนศึกษาค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ส่งเสริมการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 3  ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
  3.1  ข้อมูลด้านปัญหา 
  ประชาชนมีรายได้น้อยมีประมาณร้อยละ 25  สร้างชุมชนเกาะตัวใกล้กับตลาดและศูนย์กลาง
ของเมืองที่เป็นแหล่งจ้างแรงงานตามตรอกซอกซอย ที่อยู่ใกล้ตลาดศูนย์การค้า สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ 
บางส่วนที่เป็นคนจน รายได้ต่้าจะอยู่กันอย่างแออัดหนาแน่น ไม่ถูกสุขลักษณะในที่เช่า หรือที่บุกรุกทั้งที่รัฐและ
เอกชน เป็นชุมชนแออัดก็มี เช่น ชุมชนตลาดลาว ชุมชนตลาดสะพานด้า ชุมชนสถานีรถไฟปากน้้าโพ ชุมชนวัด



 

ส่ ว น ที่  2  -  23 
 

ไทรใต้ ฯลฯ กลุ่มเหล่านี้ก็ขาดแคลนที่พักผ่อน ที่เด็กเล่นออกก้าลังกาย และยังเป็นปัญหาด้านโจรกรรม ยาเสพติด 
ซึ่งต้องรับการแก้ไขโดยด่วน 
  3.2   ข้อมูลด้านศักยภาพ 
  เป็นจุดบรรจบของแม่น้้า ปิง-วัง รวมกับแม่น้้า ยม-น่าน เป็นต้นแม่น้้าเจ้าพระยา จึงเป็นแหล่ง
รวบรวมสินค้า ผลผลิตจากทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะขนถ่ายสินค้ามาทางน้้า ภายหลังมีการ
สร้างโครงการถนนและทางรถไฟ สถานีรถไฟที่ “ปากน้้าโพ” เกิดการพัฒนาต่อเนื่องอย่างมากจนเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมขนส่งทั้งคนและสินค้า มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าส่งต่อจากทางเหนือ 
ตะวันออกและตะวันตกสู่กรุงเทพมหานคร เพ่ือส่งต่อไปทางใต้และสู่ต่างประเทศ เกิดการขยายตัวของการตั้ง 
ถิ่นฐานทั้งการขยายตัวของชุมชนเก่าและการสร้างชุมชนใหม่ เลียบไปตามริมฝั่งแม่น้้าทั้งด้านทิศตะวันออกและ
ตะวันตก ตลอดจนสองข้างทางถนนสายหลัก ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้้าเจ้าพระยา ตั้งแต่ปากแม่น้้าน่านจาก
บริเวณสถานีรถไฟปากน้้าโพ ยาวตลอดมาจนถึงท่าน้้าปากน้้าโพ ลักษณะชุมชนจะเป็นแบบธุรกิจการค้าการ
บริการโรงแรมตลอดจนการบริการบันเทิง ผสมผสานไปกับแหล่งพักอาศัย นอกจากเป็นศูนย์กลางการค้า
แลกเปลี่ยนต่างแดนแล้ว ปากน้้าโพยังเป็นศูนย์กลางการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างเมืองและอ้าเภอต่าง ๆ 
โดยมีชุมทางการค้าเลียบฝั่งแม่น้้าด้านตะวันตกที่ส้าคัญ 3 แห่ง คือ “ตลาดลาว” “ตลาดสะพานด้า” และ 
“ตลาดบ่อนไก”่ 
  3.3  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อปัญหา 
  เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่บ้าบัดทุกข์บ้ารุงสุขของประชาชนในพ้ืนที่  
ควรส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือท้าอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ และรู้จักลดรายจ่ายที่ไม่
จ้าเป็นจะก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง จัดกิจกรรม ปลูกจิตส้านึกรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และการด้ารงชีวิติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น้าชุมชน คณะกรรมการชุมชน เด็ก 
เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
  3.4  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อศักยภาพ 
  เนื่องจากเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นศูนย์กลางการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า จึงควรส่งเสริม
และสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มการค้าเพ่ือพัฒนาศักยภาพของสินค้าชุมชนไปสู่ตลาด
ภายนอก และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4  ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการท่องเที่ยว 
  4.1  ข้อมูลปัญหา 
  จากการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว และขาดแผนการพัฒนาเมืองที่ดี จึงท้าให้มีการสร้างอาคาร
หรือสิ่งก่อสร้างกันอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะในเขตเมืองหรือบริเวณย่านที่ส้าคัญ เช่น ย่านถนนโกสีย์ ถนน
สวรรค์วิถี ถนนมาตุลี ถนนอรรถกวี และถนนมหาเทพ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง ส่งผล
ให้พ้ืนที่ว่างของเมืองลดน้อยลงเป็นผลให้เกิดภาวะเสื่อมโทรมภายในเมือง เกิดภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงาม อีกทั้งการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยเพ่ือรองรับการหลั่งไหลของประชากรต่างถิ่นนั้น ท้าให้โครงการบ้านจัดสรรต่าง  ๆ เลือกที่ตั้ง
โครงการกระจายไปทั่วเขตเทศบาลหรือพ้ืนที่ต่อเนื่อง จึงท้าให้เกิดการใช้ที่ดินแบบกระจัดกระจาย ไม่สอดคล้อง
กับการพัฒนาแบบยั่งยืน อีกท้ังด้านถนน ค.ส.ล.ที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ มีแสงสว่างจากไฟฟ้า
สาธารณะบนถนนในเขตเทศบาลซึ่งยังกระจายไปไม่ทั่วถึง  และด้านการวางท่อระบายน้้าก็ยังมีไม่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ ส่วนระบบการขนส่งมวลชนในเมืองก็ยังไม่เป็นระบบมาตรฐาน 
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  4.2  ข้อมูลศักยภาพ 
  เทศบาลนครนครสวรรค์มีสภาพภูมิศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่้าและมีภูเขาล้อมรอบด้านทิศ
เหนือ อีกทั้งยังเป็นที่แม่น้้าทั้ง 4 สายคือ แม่น้้าปิง แม่น้้าวัง แม่น้้ายม และแม่น้้าน่าน ไหลมาบรรจบกันเป็น
แม่น้้าเจ้าพระยาท่ี  ต.ปากน้้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จึงเป็นที่ชุมนุมการค้าขายมาตั้งแต่ในอดีต  ซึ่งเป็นที่รู้จัก
กันทั่วไปว่าตลาดปากน้้าโพ จากการที่มีแม่น้้าหลายสายไหลผ่านมารวมกันเป็นแม่น้้าเจ้าพระยานี้ จึงท้าให้เกิด
เป็นเกาะน้อย เกาะใหญ่ขึ้น ซึ่งมีเกาะที่ส้าคัญๆ เช่น เกาะบางปรอง ซึ่งได้มีการพัฒนาเป็นท่าเรือน้้าลึกและท่า
ข้าวก้านันทรง ในปัจจุบัน และยังมีเกาะญวน ซึ่งยังคงเป็นเกาะที่คงสภาพเป็นธรรมชาติมีการพักอาศัยและท้า
การเกษตรแบบเบาบาง เพ่ือรอการพัฒนาเพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต นอกจากนี้ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ยังมีหนองน้้าธรรมชาติขนาดใหญ่กลางเมือง หรือมีชื่อที่รู้จักกันคือ อุทยานสวรรค์ (หนองสมบุญ) 
ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนามาเป็นสวนสาธารณะ และสวนสุขภาพ หรือเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ เทศบาลนคร
นครสวรรค์ยังมีอุปกรณ์เครื่องจักรกลหนักไว้ใช้ในการซ่อมแซมถนน  ซึ่งท้าให้ถนนมีความสะอาดสวยงามและ
กว้างขวาง  นอกจากนี้ยังมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านงานช่างในการให้ค้าปรึกษากับประชาชน มี
อาคารส้านักงานเทศบาล ที่มีรูปร่างลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น และมีการคมนาคมที่สามารถ
ไปสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  4.3  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อปัญหา 
  เทศบาลควรจัดให้มีการท้าผังเมืองรวมของเทศบาลนครนครสวรรค์ ปรับปรุงก่อสร้างถนนใน
พ้ืนที่ทั้งหมดให้ได้มาตรฐาน  และต้องการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบนถนนในพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังจะท้าการ
ปรับปรุงวางท่อระบายน้้าในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน และเล็งเห็นถึงความส้าคัญด้านการปรับปรุงจัดระบบเส้นทาง
การเดินรถโดยสารและจัดให้มีท่าจอดรถที่ได้มาตรฐานในเขตเมือง 
  4.4  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อศักยภาพ 
  จากข้อมูลศักยภาพเราจึงทราบถึงความต้องการของการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ ว่า
ควรจะพัฒนาระบบการจราจร ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณต้นแม่น้้าเจ้าพระยา ควรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในส่วนของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้สวยงาม พ้ืนที่นันทนาการและ
สวนสาธารณะ เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  
 5   ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
  5.1    ข้อมูลปัญหา 
  ผลกระทบทางด้านสังคมจากการพัฒนาเมืองตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ระบบทุนนิยม ท้าให้เกิดความนิยมทางด้านวัตถุ ผู้คนต้องแข่งขันท้ามาหากินอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับ
ขาดการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมก่อให้เกิดค่านิยมที่ผิด ๆ สู่สังคมตลอดจนท้าให้เยาวชนและสถาบัน
ครอบครัวอ่อนแอลง ส่งผลให้ปัญหาต่าง ๆ ขยายตัวมากขึ้น เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติดปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาเด็กและเยาวชน ฯลฯ นอกจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ความต้องการการดูแลของ
กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ควรได้รับการแก้ไขดูแล ประกอบในเทศบาล
ยังไม่มีข้อมูลสถานสงเคราะห์คนชราทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งภาครัฐและเทศบาล ควรมีบทบาทในการเข้ามา
ดูแลด้วย ปัญหาอาชญากรรมเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี เห็นได้จากคดีอุกฉกรรจ์ที่เพ่ิมขึ้น คดี
ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายและเพศเพ่ิมขึ้น คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น เป็นผลจากการพัฒนาและ
การเติบโตอย่างรวดเร็วของเมือง โดยไม่มีการวางแผนและการก้ากับการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนที่ผ่านมา 
ฉะนั้นการพัฒนาในอนาคตควรมีการวางแผนการแก้ไขอย่างเป็นระบบ และน้าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เนื่องจาก
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ปัญหาด้านความสงบเรียบร้อยเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและทุกคนในพ้ืนที่เพ่ือให้เป็น
ชุมชนเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนและสมกับค้าว่า “นครสวรรค์ City of Paradise” อย่างแท้จริง 
  5.2  ข้อมูลศักยภาพ 
  มีเครื่องมือและบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ครบถ้วน และมี
ประสิทธิภาพ มีอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เพียงพอ  มีแหล่งน้้าส้าหรับการดับเพลิงและการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกท้ังมีเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดที่กระจายอยู่ภายในเขตเทศบาล 
  5.3  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อปัญหา 
  เทศบาลควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในเขตตัวเมือง 
เพ่ือการวางแผนการจัดระบบการรักษาความเรียบร้อยภายในเขตเมือง มีระบบการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่ได้
มาตรฐานให้ครอบคลุมพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันหรือรับมือกับสาธารณภัยและอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักวิธีการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี 
  5.4   ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อศักยภาพ 
  ควรอบรมบุคลากรด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ควรจัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันลดอุบัติเหตุให้กับประชาชนในเขต
เทศบาล และขยายเครือข่ายของกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่เสี่ยงภัยอาชญากรรม 
 6.  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  6.1  ข้อมูลด้านปัญหา 
  มีการบริหารงานที่ล่าช้า ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ขาดการความคิดริเริ่มในการ
ด้าเนินการ ตลอดจนบุคลากรขาดความรู้ความสามารถและความช้านาญ ท้าให้การใช้จ่ายงบประมาณขาด
ประสิทธิภาพ เป็นผลจากการมีส่วนร่วมในการก้าหนดประเด็นปัญหาความต้องการและก้าหนดนโยบายร่วมกัน
ระหว่างคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง และพนักงานของเทศบาล รวมทั้งประชาชนขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานและการตรวจสอบ การบริหารงานของเทศบาลนครนครสวรรค์เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเป็น
ธรรมและทั่วถึง 
  6.2   ข้อมูลด้านศักยภาพ 
  มีคณะผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน พร้อมทั้งมี นโยบาย
ที่ชัดเจนสามารถน้าไปปฏิบัติได้จริง สอดรับกับมีโครงสร้างทางการบริหารจัดการและสายการบังคับบัญชาที่
ชัดเจน ตลอดจนมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี ส้าหรับการบริหารจัดการสมัยใหม่มีการเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากรขององค์กรให้มีคุณภาพ และมีระบบการจัดเก็บภาษีและการใช้จ่ายเงินที่มีคุณภาพ  
  6.3  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อปัญหา 
  จากประเด็นในเรื่องข้อมูลด้านปัญหาท้าให้ทราบว่า การบริหารงานล่าช้าขาดความโปร่งใส 
ควรมีการปรับปรุงระบบการบริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  โดยการจัดฝึกอบรมกลุ่มสัมพันธ์พนักงาน
เทศบาล สร้างจิตส้านึกของพนักงานให้เป็นผู้ให้บริการที่ดี  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหาร
องค์กรไปพร้อม ๆ กัน  ปรับปรุงงานด้านการบริหารงานบุคคลให้มีคุณภาพ  น้าระบบการตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลมาใช้ในเรื่องการบริหารงานด้านต่าง ๆ  มีการวางแผนการใช้เงิน และการด้า เนินการวางแผน
งาน/โครงการเพ่ือการพัฒนา ควรจัดให้มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ การวางแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ระบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองต่อการบริหารงานขององค์กรและให้บริการประชาชนได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ 
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  6.4  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อศักยภาพ 
  จากประเด็นเรื่องข้อมูลด้านศักยภาพ ในเมื่อเทศบาลนครนครสวรรค์มีผู้บริหารที่มีความรู้ 
ความสามารถ  มีทรัพยากรทางการบริหาร  เช่น  คน  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์ที่เพียบพร้อม  แต่ขาด
ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการองค์กรและวิทยาการสมัยใหม่  ควรต่อยอดพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  โดยการให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ ให้กับบุคลากร  อาทิเช่น เรื่องการ
สร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาและการสร้างระบบงานบริการประชาชน One Stop Service ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน เปิดช่องทางการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นทางระบบสารสนเทศ 
Internet จัดให้มีสวัสดิการที่ดีเพ่ือบ้ารุงขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติงานแต่ต้องด้าเนินการด้วยความโปร่งใส 
มีการตรวจติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมจะท้าให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ส่วนที่ 3 
 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงานสนับสนุน 

1 ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

1 แผนงานสาธารณสุข 
2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3 แผนงานการศึกษา 
4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5 แผนงานเคหะและชุมชน 
6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1.ส านักการศึกษา  
2.ส านักการชา่ง 
3.กองสวัสดิการ
สังคม 

2 ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

1 แผนงานการศึกษา 
2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ส านักการศึกษา ส านักปลัดเทศบาล  
ส านักการช่าง 

3 ด้านสวัสดิการ
สังคมและ
ชุมชน 

ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
4 แผนงานงบกลาง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

1.ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
2.ส านักการชา่ง 

4 ด้านพฒันา
กายภาพเมือง 

ด้านการ
เศรษฐกิจ 

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2 แผนงานเคหะและชุมชน 
3 แผนงานการพาณชิย ์

ส านักการช่าง ส านักการประปา 

5 ด้านการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

ด้านบริหาร
ทั่วไป 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3 แผนงานสาธารณสุข 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

1.กองวิชาการและ
แผนงาน 
2.ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

6 ด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

 - ด้าน
บริหารทั่วไป 
 - ด้านการ
ด าเนินงาน
อ่ืน 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2 แผนงานการพาณชิย ์
3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
4 แผนงานเคหะชุมชน 
5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
6 แผนงานสาธารณสุข 
7 แผนงานการศึกษา 
8 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ทุกส านัก / ทุกกอง 
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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

  1.1 แผนงำนสำธำรณสุข        17           2,550,650        32           2,796,950        32           5,683,990        22           2,220,000         20            2,150,000       123            15,401,590
  1.2 แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร

        2              200,000         5           1,200,000         6           1,700,000         6           1,700,000          6            1,700,000         25             6,500,000

  1.3 แผนงำนกำรศึกษำ         1               60,000         1               65,000         1               65,000         1               65,000          1                65,000          5                320,000
  1.4 แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน

        1              200,000         1              200,000      185           1,620,000      185           1,620,000       185            1,620,000       557             5,260,000

  1.5 แผนงำนเคหะและ
ชุมชน

        2              800,000         1           1,500,000         6           3,700,000         4         13,500,000          2          20,250,000         15            39,750,000

  1.6 แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป

       -                        -           2              800,000         2              800,000         2             800,000          2              800,000          8             3,200,000

รวม        23           3,810,650        42           6,561,950      232          13,568,990      220         19,905,000       216          26,585,000       733            70,431,590

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศำสตร์
รวม 5 ปีปี 2564 ปี 2565

แบบ ผ.01
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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)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศำสตร์
รวม 5 ปีปี 2564 ปี 2565

แบบ ผ.01

2) ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ

  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ        48        127,693,610        51        138,191,620        52        115,760,410        53        119,820,410         52         116,005,410       256          617,471,460
  2.2 แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร

       20          16,345,000        22          27,114,600        23          25,720,000        23         29,770,000         22          22,770,000       110          121,719,600

  2.3 แผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ

       -                        -          -                        -          -                        -           2         20,000,000         -                        -            2            20,000,000

  2.4 แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป

        2           2,300,000         9           4,220,000         9           6,460,000         9           6,460,000          9            6,460,000         38            25,900,000

รวม        70        146,338,610        82        169,526,220        84        147,940,410        87        176,050,410         83         145,235,410       406          785,091,060

3) ยุทธศาสตร์ด้าน
สวัสดิการสังคมและชุมชน
  3.1 แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน

       22          22,310,000        22          22,310,000        20          19,610,000        20         19,610,000         20          19,610,000       104          103,450,000

  3.2 แผนงำนสังคม
สงเครำะห์

       12           6,165,000        12           6,165,000        12           6,015,000        12           6,065,000         12            6,065,000         60            30,475,000

  3.3 แผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ

        2          72,844,078         1          67,000,000        -                        -          -                       -           -                        -            3          139,844,078

  3.4 แผนงำนงบกลำง         3        110,958,000         3        124,578,000         3        138,198,000         3        151,818,000          3         165,300,000         15          690,852,000
รวม        39        212,277,078        38        220,053,000        35        163,823,000        35        177,493,000         35         190,975,000       147          773,646,078

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 3



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 4

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)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศำสตร์
รวม 5 ปีปี 2564 ปี 2565

แบบ ผ.01

4) ยุทธศาสตร์พัฒนา
กายภาพเมือง
  4.1 แผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ

       17          91,023,000        21          92,030,900        33        128,332,000        53        241,275,000         18         109,690,000       142          662,350,900

  4.2 แผนงำนเคหะและ
ชุมชน

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

  4.3 แผนงำนกำรพำณิชย์         6           8,819,000         9          19,426,900        12          23,920,000         4         11,600,000          6          28,484,000         37            92,249,900
  4.4 แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป

        1           1,050,000        -                        -          -                        -          -                       -           -                        -            1             1,050,000

รวม        25        101,092,000        31        111,657,800        45        152,252,000        57        252,875,000         24         138,174,000       182          756,050,800
5) ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
และความม่ันคง
  5.1 แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป

        3           2,700,000         5          36,200,000         7          30,700,000         5         25,400,000          4          22,900,000         24          117,900,000

  5.2 แผนงำนรักษำควำม
สงบภำยใน

       14              836,000        16           1,386,000        17           2,606,000        19           2,210,000         13            1,236,000         79             8,274,000

  5.3 แผนงำนสำธำรณสุข         1              432,000         1              432,000         1              432,000         1             432,000          1              432,000          5             2,160,000
  5.4 แผนงำนกำรพำณิชย์        -                        -          -                        -           1           2,000,000        -                       -           -                        -            1             2,000,000

รวม        18           3,968,000        22          38,018,000        25          33,738,000        25         28,042,000         18          24,568,000       109          130,334,000

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 4



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 5

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)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศำสตร์
รวม 5 ปีปี 2564 ปี 2565

แบบ ผ.01

6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี
  6.1 แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป

       25          38,103,000        22          23,912,000        27          36,099,000        27         41,349,000         22          20,249,000       123          159,712,000

  6.2 แผนงำนกำรพำณิชย์         5               90,000        12           6,245,000        11           6,279,000         9           5,734,000          9            7,194,000         46            25,542,000
  6.3 แผนงำนกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน

        4           2,070,000         3              670,000        12           3,880,000         8           7,300,000          5            7,690,000         32            21,610,000

  6.4 แผนงำนเคหะชุมชน         2           3,600,000         2           3,600,000         2           4,140,000         7         29,048,000          7          29,048,000         20            69,436,000
  6.5 แผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ

       -                        -           1              350,000        -                        -           9         21,900,000          1              900,000         11            23,150,000

  6.6 แผนงำนสำธำรณสุข         3           2,313,000         2           2,280,000         1           2,160,000         1           2,160,000         -                        -            7             8,913,000
  6.7 แผนงำนกำรศึกษำ        14          97,443,000        10          49,962,000        10          51,442,000        29         16,567,000         17          16,412,400         80          231,826,400
  6.8 แผนงำนสังคม
สงเครำะห์

        2           5,100,000         2           5,100,000         2           5,100,000         2           5,100,000          2            5,100,000         10            25,500,000

รวม        55        148,719,000        54          92,119,000        65        109,100,000        92        129,158,000         63          86,593,400       266          565,689,400
รวมโครงการท้ังส้ิน 230    616,205,338     269    637,935,970     486    620,422,400     516    783,523,410     439     612,130,810      1,843   3,081,242,928     

ผ.02/1 ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
  แผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ

       -                        -          -                        -          -                        -          12     2,023,800,000          6         934,500,000         18       2,958,300,000

  แผนงำนกำรพำณิชย์         1        330,000,000         1        330,000,000        -                        -          -                       -           -                        -            2          660,000,000
  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป        -                        -          -                        -          -                        -           1        100,000,000         -                        -            1          100,000,000

รวม         1        330,000,000         1        330,000,000        -                        -          13     2,123,800,000          6         934,500,000         21       3,718,300,000

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 5



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 6

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)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศำสตร์
รวม 5 ปีปี 2564 ปี 2565

แบบ ผ.01

ผ.03 ครุภัณฑ์
  1. แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป

       42           4,216,600        84          10,079,200      119           9,391,400        50           6,390,600         10            3,462,000       305            33,539,800

  2. แผนงำนกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน

       16           2,785,400         9           1,267,500        20          95,808,100        14           9,477,400          3              179,400         62          109,517,800

  3. แผนงำนกำรศึกษำ        74           3,431,900        74           9,187,780        87          10,186,200      110           8,278,000         75            4,596,400       420            35,680,280
  4. แผนงำนสำธำรณสุข        79           6,540,000        20          11,675,880        26          26,378,800         6           6,385,000          2            5,400,000       133            56,379,680
  5. แผนงำนสังคมสงเครำะห์        22           5,958,500        17           5,376,500         9           4,026,500         7           4,090,000          6            3,940,000         61            23,391,500

  6. แผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ

       15          12,917,400         5          13,194,000         4          20,813,000         9         36,575,000          2            6,200,000         35            89,699,400

  7. แผนงำนเคหะและชุมชน        10              765,400        32           5,980,200        12              970,200        21        104,309,700          6            4,183,900         81          116,209,400

  8. แผนงำนกำรพำณิชย์        10          11,560,000        46          17,770,100        24           8,446,240        18         11,249,600          8            8,900,500       106            57,926,440
รวมครุภัณฑ์ท้ังส้ิน     268        48,175,200     287        74,531,160     301      176,020,440     235      186,755,300      112         36,862,200    1,203        522,344,300

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 6



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 7

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

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

1 คัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก

1.สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเอง          
2.สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกโดยวิธี pap 
smear
3.สตรีกลุ่มเป้าหมายท่ีพบ
ความผิดปกติได้รับการส่ง
ต่อพบแพทย์เพ่ือวินิจฉัยโรค

สตรีอายุ 25 ปีข้ึนไป
จ านวน 350 คน

       85,650         85,650 1.สตรีกลุ่มเป้าหมาย
สามารถตรวจมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเองได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.สตรี
กลุ่มเป้าหมายท่ีพบ
ความผิดปกติได้รับ
การส่งต่อแพทย์เพ่ือ
วินิจฉัยโรคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100

1.สตรีกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจมะเร็ง
เต้านมและมะเร็งปาก
มดลูก
2.สตรีกลุ่มเป้าหมายท่ี
พบความผิดปกติได้รับ
การส่งต่อแพทย์เพ่ือ
วินิจฉัยโรค

ส านักการ
สาธารณสุขกลุ่ม
งานส่งเสริม
สุขภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

(สปสช.) (สปสช.)

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 7



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 8

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

2 บริการอนามัยโรงเรียน นักเรียนได้รับการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย และแก้ไข
ปัญหาสุขภาพท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจตลอดจน
มีพัฒนาการสมวัย

นักเรียนช้ันประถม 
1,3,5  มัธยม 1,4 ใน
โรงเรียนท่ีรับผิดชอบ 9 
แห่ง จ านวน 2,500 คน

       70,000         70,000         20,000         20,000        20,000 นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การตรวจสุขภาพโดย
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
 ปีละ 1 คร้ัง

 - นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ
 - มีการด าเนินงาน
โรงเรียน ส่งเสริม
สุขภาพอย่างต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

3 อบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขเทศบาล
นครนครสวรรค์
(อสม.ใหม่)

1. อสม.มีความรู้ มีทักษะ
ในการดูแลสุขภาพ 
2. พัฒนาแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพ

อสม.จ านวน 100  คน        80,000         80,000         80,000         80,000        80,000  - อสม.มีความรู้ใน
การดูแล  สุขภาพ 
ประชาชนเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 80 
 - อสม.มีทักษะใน
การปฏิบัติกิจกรรม
ด้านสุขภาพถูกต้อง
ร้อยละ 80

 - อสม.มีความรู้ มี
ทักษะในการดูแล
สุขภาพประชาชน
- อสม.มีทัศนคติท่ีดีต่อ
การปฏิบัติงาน

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 8



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 9

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

4 สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ
ติดบ้านติดเตียงในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุกลุ่มติด
บ้านติดเตียง เข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพ
2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียงได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพอนามัยตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมในแต่
ละราย
3.ให้ผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียงได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพร่างกายและ
จิตใจ
4.เพ่ือป้องกันภาวะและลด
ภาวะแทรกซ้อนท่ีไม่พึง
ประสงค์
5.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 คิดค้นนวัตกรรมเพ่ือการ
ดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติด
เตียง
6.ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชน ชุมชน
และครอบครัวในการดูแล

ผู้สูงอายุติดบ้าน ติด
เตียงจ านวน  200 คน

   1,500,000     1,500,000       750,000       800,000      800,000 1.ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม
โครงการสามารถเข้าถึง
ระบบบริการสุขภาพได้
มากกว่าร้อยละ 60
2.ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลตามแผนการดูแล
รายบุคคลมีระดับ
คะแนนActivity Daily 
Living(ADL) ดีข้ึนโดย
 - กลุ่มติดบ้าน 
ADL5-11 มีคะแนน 
ADLร้อยละ 60
 - กลุ่มติดเตียง ADL๐-4
 มีคะแนน ADLมากกว่า
หรือเท่ากับคะแนนเดิม
ร้อยละ 60
3.ผู้สูงอายุ ติดเตียง
ปลอดภัยจากการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนท่ีไม่พึง
ประสงค์ (แผลกดทับ)
ร้อยละ 60
4.มีนวัตกรรมสุขภาพใน
การดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน
 ติดเตียง

1.การจัดต้ังศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นแกนหลัก
ในการดูแลสุขภาวะแก่
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติด
เตียง
2.ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
ได้รับการบริการด้าน
สาธารณสุขจนเกิดผลดีต่อ
สุขภาพอนามัยโดยรวม
3.ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
มีสุขภาพกาย ใจ และมี
คุณภาพชีวิตดีข้ึน
4.เครือข่ายด้านสุขภาพ 
ชุมชนครอบครัว องค์กร
เอกชน มีส่วนร่วมในการ
สร้างสุขภาวะแก่ผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง
5.กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนคร
นครสวรรค์เป็นศูนย์การ
เรียนรู้มีนวัตกรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 10

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

5 งดเหล้าเข้าพรรษา เพ่ือให้ประชาชนลด
พฤติกรรมติดเหล้าหรือเลิก
ด่ืมเหล้า

ประชาชนในชุมชนท่ี
สมัครใจ จ านวน 30 คน

       20,000         20,000         20,000         20,000        20,000 ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเลิก
เหล้าครบพรรษา
ส าเร็จร้อยละ 10

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงพิษภัยของ
สุรา และเลิกเหล้าได้
ส าเร็จจนมีสุขภาพดีข้ึน

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานป้องกัน
 และควบคุม
โรคติดต่อ

6 ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ลด ละ เลิกบุหร่ี

เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงพิษภัยของบุหร่ี
ให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนในชุมชนท่ีสนใจ
เข้าร่วมโครงการ

เยาวชนและประชาชน
ในชุมชนท่ีสมัครใจ 
จ านวน 30 คน

       15,000         15,000         20,000         20,000        20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
ถึงพิษภัยของบุหร่ี
เพ่ิมมากข้ึนร้อยละ 
80 ผู้ท่ีสมัครใจเข้า
รับการบ าบัด ลด ละ
 เลิกบุหร่ีได้ส าเร็จ
ร้อยละ 10

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจถึง
พิษภัยของบุหร่ี  
ผู้สมัครใจเข้ารับการ
บ าบัด ลด ละเลิกบุหร่ี
ส าเร็จ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานป้องกัน
 และควบคุม
โรคติดต่อ

(สปสช.)

(สปสช.)

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

(สปสช.)

(สปสช.)
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 11

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

7 อบรมเตรียมครูผู้สอน
เพศวิถีศึกษาในโรงเรียน

1. เพ่ือเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาทักษะ 
กระบวนการสอนเพศวิถี
ศึกษาในโรงเรียน
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้โรงเรียนบูรณา
การ จัดการเรียน การสอน
เพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
ต้ังแต่ช่วงช้ันท่ี 2
3. เพ่ือเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ 
ปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ 
ในวัยรุ่น

 - บุคลากรครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์ และ
โรงเรียนวิชาวดี รวม 10
 แห่ง แห่งละ 5 คน รวม
 50 คน

        50,000         50,000        50,000  1. บุคลากรครูท่ี
ผ่านการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เร่ืองเพศวิถีศึกษาใน
วัยรุ่นเพ่ิมมากข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
 2. โรงเรียนสังกัด
เทศบาลมีการสอน
เพศวีถีศึกษาใน
โรงเรียน โดยบูรณา
การในแผนการ
จัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนไม่
น้อยกว่า 2 แห่ง

 - ปัญหาการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่น และการเกิด
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และเอดส์
ในกลุ่มเด็ก และ
เยาวชนลดลง

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานป้องกัน
 และควบคุม
โรคติดต่อ

8 ป้องกันและควบคุม
การระบาดของ
โรคติดต่อท่ีมียุง และ
แมลงเป็นพาหะน าโรค

1. เพ่ือป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรคติดต่อท่ี
มียุงและแมลงเป็นพาหะน า
โรค เช่น โรคไข้เลือดออก 
ไข้ซิกา ไข้มาลาเรีย
2. เพ่ือลดอัตราการเกิดโรค
และป้องกันการเสียชีวิต

 - ชุมชนในเขตเทศบาล 
71 ชุมชน
 - โรงเรียน สถานศึกษา 
ในเขตเทศบาล 33 แห่ง

      200,000       200,000      200,000 อัตราป่วยและ
เสียชีวิตด้วย
โรคติดต่อท่ีมียุงและ
แมลงเป็นพาหะน า
โรคไม่เกินเกณฑ์ท่ี
กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด

ไม่เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อท่ีมียุง 
และแมลงเป็นพาหะน า
โรคในเขตเทศบาล

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานป้องกัน
 และควบคุม
โรคติดต่อ

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

9 เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจของแกนน า
สุขภาพชุมชน เพ่ือลด
การรังเกียจ ตีตราผู้ติด
เช้ือเอช ไอ วี

 1. เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจของแกนน าชุมชน 
เพ่ือลดการรังเกียจ ตีตราผู้
ติดเช้ือ เอช ไอ วี และ
ครอบครัว
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ติด
เช้ือ เอช ไอ วี เข้าสู่ระบบ
การรักษากินยาต้าน
3. เพ่ือป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือ เอช ไอ วี

 - แกนน าชุมชน / อสม. 
ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 210
 คน

        60,000         60,000        60,000  1. แกนน าชุมชน/
อสม. ท่ีเข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ เร่ือง การแพร่
ระบาดของโรคเอดส์
 และมีทัศนคติเชิง
บวกต่อผู้ป่วยเอช ไอ
 วี เพ่ิมมากข้ึนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80

 1. ผู้ติดเช้ือเอช ไอ วี 
ในเขตเทศบาลเข้าสู่
ระบบการรักษากินยา
ต้านทุกราย
2. ลดการแพร่กระจาย
เช้ือ และเสียชีวิตด้วย
โรคฉวยโอกาสจากการ
ติดเช้ือ เอช ไอ วี

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานป้องกัน
 และควบคุม
โรคติดต่อ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

10 ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อในโรงเรียน 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 1.เพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เร่ืองโรคติดต่อและ
แนวทางการด าเนินงานเฝ้า
ระวัง ป้องกันโรคติดต่อท่ี
ส าคัญในโรงเรียนระดับช้ัน
อนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
 2. เพ่ือเป็นการป้องกัน
และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อใน
โรงเรียนระดับอนุบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 - บุคลากรครู และผู้ดูแล
เด็กในโรงเรียน 
(ระดับช้ันอนุบาล) และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุก
แห่ง ในสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน
 75 คน

        20,000         20,000        20,000  1. บุคลากรครู และ
ผู้ดูแลเด็กท่ีผ่านการ
อบรม มีความรู้ 
ความเข้าใจเร่ืองการ
ป้องกันโรคติดต่อท่ี
ส าคัญในเด็กเล็ก
เพ่ิมมากข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
 2. ไม่เกิดการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ
ในกลุ่มเด็กเล็กใน
โรงเรียน (ระดับช้ัน
อนุบาล) และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

1. โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง
ในสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ มีการ
ด าเนินการเฝ้าระวัง 
ป้องกันโรคติดต่อตาม
มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข
2. ไม่พบการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ
ต่าง ๆ ในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานป้องกัน
 และควบคุม
โรคติดต่อ

11 ควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาล

เพ่ือควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาล

 - สุนัขในเขตเทศบาล
ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
จ านวน 8,000 ตัว
 - สุนัขในเขตเทศบาล
ได้รับการคุมก าเนิด เพ่ือ
ควบคุมจ านวนประชากร

     220,000       220,000 จ านวนสุนัขท่ีได้รับ
การฉีดวัคซีนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่พบการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาล

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 
งานสัตวแพทย์
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

12 พัฒนาตลาดสดน่าซ้ือ
ในเขตเทศบาล

1.สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ผู้ประกอบ การค้า
เร่ืองการพัฒนาตลาดสด
2. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบการค้าใน
การพัฒนาตลาดสด
3. เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
ตลาดสดให้ได้มาตรฐาน

เพ่ือพัฒนาตลาดสดใน
เขตเทศบาลให้ได้รับการ
ตรวจประเมินผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ
 จ านวน 3  แห่ง  และ
ผู้ประกอบการได้รับ
ความรู้  อย่างน้อยปีละ 
1 คร้ัง

20,000       20,000        20,000        20,000        20,000       ตลาดสดผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสด
น่าซ้ือท้ัง 3 แห่ง

ตลาดสดภายในเขต
เทศบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสดน่า
ซ้ือ  จ านวน 3  แห่ง 
และผู้ประกอบการค้า
ได้รับการอบรมอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง

ส านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม
 ส่ิงแวดล้อม

13 เฝ้าระวังคุณภาพ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพ่ือเป็นการตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพสุขาภิบาลอาหาร
ให้ได้มาตรฐานตรวจ
สุขาภิบาลอาหารให้ผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ทุกโรงเรียนได้รับการ
ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพ
สุขาภิบาลอาหารให้ผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

50,000       50,000        50,000        50,000        50,000       ทุกโรงเรียนได้รับ
การตรวจคัดกรอง
สุขาภิบาลอาหาร
จ านวน 28  โรงเรียน

ทุกโรงเรียนได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
สุขาภิบาลอาหาร

ส านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม
 ส่ิงแวดล้อม

14 เฝ้าระวังคุณภาพน  าด่ืม
-น  าใช้ในสถานศึกษาใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

1.เพ่ือศึกษาคุณภาพน  าด่ืม 
น  าใช้ในสถานศึกษา
2.เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง
คุณภาพน  าบริโภคให้ได้
มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง

1. ตรวจคุณภาพน  าโดย
ใช้ชุดตรวจสอบโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย จ านวน
 30 โรงเรียน  
2. นักเรียนได้รับน  าด่ืม
สะอาดปลอดภัย

       10,000         10,000         10,000         10,000        10,000 ทุกโรงเรียนได้รับ
การตรวจคัดกรอง
คุณภาพน  าด่ืม น  าใช้
 100 %

ทุกโรงเรียนได้รับการ
ตรวจคุณภาพน ้าด่ืมน ้า
ใช้ ให้ผ่านมาตรฐาน  
สามารถด่ืมได้อย่าง
ปลอดภัย

ส านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม
 ส่ิงแวดล้อม

(สปสช.) (สปสช.)

(สปสช.) (สปสช.)
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

15 พัฒนาผู้ประกอบการ
ร้านแต่งผมเสริมสวย

เพ่ือให้ผู้ประกอบการแต่ง
ผมเสริมสวยมีความรู้ด้าน
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมและ
เกณฑ์มาตรฐานในสถาน
บริการแต่งผมเสริมสวย   
ให้เจ้าของสถานบริการแต่ง
ผมเสริมสวยปรับปรุงและ
จัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม
ในบริการได้ถูกต้อง

ผู้ประกอบการร้านแต่ง
ผมเสริมสวย ผ่านการ
อบรมอย่างน้อย  1 ครั ง
 / ปี  จ านวน  100 คน

50,000       50,000        50,000        50,000               50,000 ผู้ประกอบการร้าน
แต่งผมเสริมสวย 
ผ่านการอบรมอย่าง
น้อย 80 %

ผู้ประกอบการแต่งผม
เสริมสวยมีความรู้ด้าน
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
 และเกณฑ์มาตรฐาน
ในสถานบริการแต่งผม
เสริมสวย

ส านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม
 ส่ิงแวดล้อม
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

16 ตรวจสอบเฝ้าระวังการ
ใช้น้ ามันทอดอาหาร

เพ่ือตรวจสอบและเฝ้าระวัง
การใช้น้ ามันทอดอาหารซ้ า
ของผู้จ าหน่ายอาหารตาม
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตลาด
ในเขตเทศบาล และ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้
บริโภคอาหารท่ีสะอาด มี
ความปลอดภัย 
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้จ าหน่าย
อาหารเกิดจิตส านึกท่ีดีใน
การจ าหน่ายอาหารท่ี
สะอาดปลอดภัย มีความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ผู้จ าหน่ายอาหารเฉพาะ
รายท่ีมีการทอดอาหาร 
ได้รับการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างน้ ามันทอด
อาหารเพ่ือตรวจหา
ปริมาณสารโพลาร์ โดย
ใช้ชุดทดสอบเบ้ืองต้น 
อย่างน้อย 2 คร้ัง/ราย

       50,000         10,000         10,000        10,000 ตัวอย่างน้ ามันทอด
อาหารท่ีได้รับการ
ตรวจวิเคราะห์หา
ปริมาณสารโพลาร์ 
ผ่านเกณฑ์ก าหนด
ร้อยละ 70

ผู้จ าหน่ายอาหารมี
จิตส านึกท่ีดีและมี
ความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคในการ
ประกอบปรุง จ าหน่าย
อาหารท่ีปลอดภัย

ส านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม
 ส่ิงแวดล้อม

(สปสช.)
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

17 อบรมผู้ประกอบ
กิจการจ าหน่ายอาหาร
และผู้สัมผัสอาหารใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารและผู้สัมผัส
อาหารในเขตเทศบาลมี
การปฏิบัติท่ีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์สุขาภิบาลอาหาร
เพ่ือให้ผู้บริโภคอาหารใน
เขตเทศบาลมีความ
ปลอดภัย ลดภาวะการเกิด
โรคท่ีเกิดจากอาหารและน  า

ผู้ประกอบการจ าหน่าย
อาหารและผู้สัมผัส
อาหาร จ านวน 100 คน

200,000     200,000      150,000      200,000           200,000 ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารมี
ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
70

ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารท่ีเข้า
รับการอบรมมีการ
ปฏิบัติท่ีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์สุขาภิบาล
อาหาร

ส านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม
 ส่ิงแวดล้อม

18 รณรงค์ ลด ละ เลิก 
การใช้โฟมบรรจุอาหาร

เพ่ือให้มีการลดการใช้
ภาชนะโฟมในร้านอาหาร

ประชาชนได้รับความรู้
เก่ียวกับโทษและ
อันตรายของการใช้โฟม
บรรจุอาหาร

30,000       30,000        20,000        จ านวนประชาชนท่ี
ได้รับความรู้เก่ียวกับ
โทษของการใช้โฟม
บรรจุอาหาร

ประชาชนท่ีได้รับ
ความรู้เก่ียวกับโทษ
ของการใช้โฟมบรรจุ
อาหาร

ส านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม
 ส่ิงแวดล้อม
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

19 อบรมด้านความรู้ ด้าน
ความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ

เพ่ือให้พนักงาน/เจ้าของ 
สถานประกอบการมีความรู้
ด้านอาชีวอนามัย และข้อ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
สถานประกอบการ

พนักงาน/เจ้าของสถาน
ประกอบการ เข้ารับการ
อบรม จ านวน 50 คน

20,000        จ านวนพนักงาน/
เจ้าของ สถาน
ประกอบการมีความรู้
ด้านอาชีวอนามัย
และข้อกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับสถาน
ประกอบการ อย่าง
น้อยร้อยละ 80

พนักงาน/ เจ้าของ
สถานท่ีประกอบการ มี
ความรู้ด้านอาชีวอนา
มัยและปฏิบัติได้ถูกต้อง
 ตามข้อกฏหมายท่ี
เก่ียวข้อง

ส านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม
 ส่ิงแวดล้อม

20 อาสาสมัครพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้กับ
เยาวชนในเขตเทศบาลฯ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล มีความรู้และ
ความตระหนักในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

50,000       50,000        นักเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินความรู้
และทัศนคติ ร้อยละ
 70

นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงาน
ส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

21 ร่วมใจรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพ่ือพัฒนาศ กยภาพของ
ผู้ประกอบการในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
ให้รักษ์ส่ิงแวดล้อม  สร้าง
จิตส านึกให้ผู้ประกอบการ
สามารถด าเนินการบริหาร
จัดการขยะอย่างถูกวิธี

ผู้ประกอบการในเขต
เทศบาล จ านวน 100 คน

      100,000       100,000      100,000 ผู้ประกอบการในเขต
เทศบาล มีความรู้ 
และตระหนักถึง
ส่ิงแวดล้อม และ
การบริหารจัดการ
ขยะท่ีถูกต้อง 
มากกว่าร้อยละ 70

ผู้ประกอบการในเขต
เทศบาล มีความรู้ และ
ตระหนักถึงส่ิงแวดล้อม
 และการบริหาร
จัดการขยะสามารถคัด
แยกขยะได้อย่างถูกต้อง

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มงาน
ส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

22 น้ าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ 1.เพ่ือน าน้ าหมักชีวภาพมา
ใช้ดับกล่ินรถขยะหลัง
ปฏิบัติงาน
2.เพ่ือน าน้ าหมักชีวภาพ
น าไปใช้ล้างตลาดท่ีอยู่ใน
เขตเทศบาลฯ
3.เพ่ือเป็นการลดปริมาณ
มูลฝอยจากเศษผักและ
ผลไม้ในการฝังกลบ
4.เพ่ือเรียนรู้และศึกษาน้ า
หมักชีวภาพ
5.เพ่ือให้ความรู้กับ
ประชาชนท่ีสนใจการท าน้ า
หมัก

1.ปริมาณขยะท่ีอยู่ใน
เขตเทศบาลฯลดลง
2.งานบริการรักษาความ
สะอาดมีน้ าหมักชีวภาพ
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
เช่นล้างตลาด ดับกล่ิน
รถขยะ ดับกล่ินน้ าชะ
ขยะบริเวณข้างถังขยะ
3.ประชาชนท่ีมีความ
สนใจสามารถน ากลับไป
ใช้ในครัวเรือนได้

50,000       50,000        50,000        50,000               50,000 สามารถให้ความรู้
กับผู้ท่ีสนใจท าน้ า
หมักชีวภาพได้ ร้อย
ละ 80

1.ปริมาณขยะท่ีอยู่ใน
เขตเทศบาลฯลดลงใน
การฝังกลบ
2.งานบริการรักษา
ความสะอาดมีน้ าหมัก
ชีวภาพเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่นล้าง
ตลาด ดับกล่ินรถขยะ 
ดับกล่ินน้ าชะขยะ
บริเวณข้างถังขยะ
3.ประชาชนท่ีมีความ
สนใจมีความรู้และ
สามารถน ากลับไปใช้
ในครัวเรือนได้

ส านักการ
สาธารณสุข 
งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 19



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 20

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

23 ปุ๋ยหมักอินทรีย์ 1.เพ่ือเป็นการลดปริมาณ
มูลฝอยในการฝังกลบ
2.เพ่ือน าปุ๋ยท่ีได้ไปใช้
ประโยชน์
3.สามารถใช้ค าแนะน ากับ
ประชาชนท่ีสนใจ

1.สามารถน าปุ๋ยอินทรีย์
ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
ภายในเขตเทศบาล เช่น
ใส่ต้นไม้ ปรับปรุง
คุณภาพดิน
2.สามารถลดปริมาณมูล
ฝอยในการฝังกลบ
3.ประชาชนท่ีมีความ
สนใจมีความรู้และ
สามารถน ากลับไปใช้ใน
ครัวเรือน

50,000       50,000        50,000        50,000               50,000 สามารถให้ความรู้
กับผู้ท่ีสนใจท าปุ๋ย
หมักอินทรีย์ ร้อยละ
80

1.สามารถน าปุ๋ย
อินทรีย์ท่ีได้ไปใช้
ประโยชน์ภายในเขต
เทศบาล เช่นใส่ต้นไม้ 
ปรับปรุงคุณภาพดิน
2.สามารถลดปริมาณ
มูลฝอยในการฝังกลบ
3.ประชาชนท่ีมีความ
สนใจมีความรู้และ
สามารถน ากลับไปใช้
ในครัวเรือน

ส านักการ
สาธารณสุข 
งานบริการ
รักษาความ
สะอาด
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

24 กิจกรรมรณรงค์ 3Rs:
Reduce Reuse 
Recycle
 

1. เพ่ือรณรงค์เสริมสร้าง
ความรู้และความตระหนัก
ในการแก้ไขปัญหาเร่ืองการ
จัดการขยะมูลฝอย โดย
อาศัยหลัก 3Rs
2. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ เร่ืองการ
จัดการขยะมูลฝอย
3. เพ่ือเป็นการให้ความรู้
ความเข้าใจเร่ืองแนวทางใน
การลดปริมาณขยะ การคัด
แยกขยะ และการน าไปใช้
ประโยขน์

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ จ านวน 8 
โรงเรียน

100,000      100,000      100,000     1. สถานศึกษามีส่ือ
ประชาสัมพันธ์ เร่ือง
 การจัดการขยะมูล
ฝอย โดยอาศัยหลัก 
3 Rs ร้อยละ 100
2. นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเร่ืองการ
จัดการขยะมูลฝอย 
โดยอาศัยหลัก 3 Rs
 และ เร่ือง แนวทาง
ในการลดปริมาณ
ขยะ การคัดแยกขยะ
 และการน าไปใช้
ประโยชน์ร้อยละ 70

1. นักเรียนมีความรู้
และตระหนักในการ
แก้ไขปัญหาเร่ืองการ
จัดการขยะมูลฝอย 
โดยอาศัยหลัก 3Rs
2. สถานศึกษามีส่ือ
ประชาสัมพันธ์ เร่ือง
การจัดการขยะมูลฝอย
3. นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ เร่ือง
แนวทางในการลด
ปริมาณขยะ การคัด
แยกขยะ และการ
น าไปใช้ประโยชน์

ส านักการ
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
งานบริการรักษา
ความสะอาด
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

25 พัฒนาศักยภาพ อสม. 
ไทยแลนด์ 4.0

1. เพ่ือพัฒนา อสม. ให้มี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy)
2. เพ่ือพัฒนา อสม. ให้มี
ความรู้ด้านสุขภาพ มีทักษะ
ในการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น และช่วยชีวิตข้ัน
พ้ืนฐานได้ถูกต้อง ก่อน
หน่วยบริการฉุกเฉินทาง
การแพทย์จะมาถึง
3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
บทบาทของ อสม. ในการ
เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง
ด้านสุขภาพ

อสม. จ านวน 715 คน       146,300       150,000 1. ร้อยละ 70 ของ 
อสม. มีความรู้ มี
ทักษะ สามารถใช้
เทคโนโลยีได้ถูกต้อง
 และมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 70 ของ 
อสม. มีความรู้ด้าน
สุขภาพ ในเร่ืองการ
ปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น และ
ช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานได้
3. อสม.ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเป็น
 อสม.4.0 ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

1.เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานของ อสม. 
ให้รวดเร็ว ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
2. อสม. สามารถ
เข้าถึงข่าวสารสุขภาพ
การดูแลสุขภาพได้
อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึงและ
เป็นธรรม

ส านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

26 ปันย้ิมสร้างสุขผู้สูงวัย
ตามรอยวิถีแห่งความ
พอเพียง (สปสช.)

1.เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพจิต
ในผู้สูงอายุ
2.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
น าความรู้ท่ีได้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน
 120 คน

      200,000 1.ผู้สูงอายุมีความรู้
ทางด้านสุขภาพจิต
และได้รับการ
ประเมินสุขภาพจิต
ร้อยละ 80
2.ผู้สูงอายุได้รับการ
ประเมินความสุข
ร้อยละ 80

ผู้สูงอายุสามารถน า
ความรู้ทางด้าน
สุขภาพจิตไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

27 วันอาสาสมัคร
สาธารณสุขแห่งชาติ

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ    
อสม. ให้มีความรู้ มีทักษะ
และมีความสามารถในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา
สุขภาพในชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพ่ือให้ อสม. ได้
แลกเปล่ียน เรียนรู้ การ
ด าเนินกิจกรรมด้าน
สาธารณสุขมูลฐานและ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ อสม.
 มีพลังในการสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง
3. เพ่ือประกาศเกียรติคุณ 
เชิดชูเกียรติ เผยแพร่
ผลงานของ อสม. สร้าง
ความสามัคคีและสร้าง
ความรักในองค์กร

อสม. จ านวน 678 คน       250,000 1. อสม.มีความรู้ใน
การดูแลประชาชน
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80
2. อสม.มีทัศนคติท่ี
ดีต่อการเป็น อสม. 
ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ร้อยละ 
80

1. อสม.มีความรู้และมี
ทักษะในการดูแล
สุขภาพประชาชน
2. อสม.มีการถ่ายทอด
นวัตกรรมและองค์
ความรู้สู่ชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์
3. เกิดคลังความรู้งาน
สุขภาพภาคประชาชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์
4. อสม.มีทัศนคติท่ีดี
ต่อการปฏิบัติงานและ
มีความรักในองค์กร

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

28 ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลนครสวรรค์ให้
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมปศุ
สัตว์

1.เพ่ือให้โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมปศุสัตว์
2.เพ่ือให้ผู้บริโภคได้บริโภค
เน้ือสัตว์ท่ีมีความสะอาด
และปลอดภัยจากข้ันตอน
การฆ่าช าแหละและขนส่ง

โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
นครสวรรค์จ านวน 1 แห่ง

    2,000,000 ร้อยละ 100 ของ
สัตว์ท่ีฆ่าและ
ช าแหละเน้ือสัตว์มี
ความสะอาดถูก
สุขลักษณะปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค

โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
นครนครสวรรค์ได้รับ
การปรับปรุงได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมปศุ
สัตว์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
งานสัตว์แพทย์

29 สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนาวี

เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ท่ีอาจเกิดข้ึนในสัตว์เล้ียงท่ีมี
เจ้าของ และไม่มีเจ้าของ 
(สุนัข และแมว)

สุนัขท่ีมีเจ้าของ และไม่มี
เจ้าของ ในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน
 8,000 ตัว ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

      240,000       240,000      240,000 ไม่พบเช้ือโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์เล้ียง
ท่ีมีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ

ไม่พบการติดเช้ือโรค
พิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ ท้ังสัตว์
เล้ียงท่ีมีเจ้าของ และ
ไม่มีเจ้าของ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
งานสัตว์แพทย์
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

30 ส่งเสริมสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุด้วยศิลปะมัน
ดาล่า

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลสุขภาพเสริมสร้าง
สุขภาพจิตท าให้สุขภาพ
กายและจิตดีไม่เป็นโรค
ซึมเศร้า
2. เพ่ือเสริมสร้างและ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมี
ความสุข ความพึงพอใจใน
ชีวิต

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน
 120  คน

        70,000 1. ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตดี ร้อยละ 
 80  (ประเมินโดย
ใช้ดัชนีช้ีวัดความสุข
คนไทย)
2. ผู้สูงอายุมีความ
พึงพอใจเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ80 
(แบบประเมินความ
พึงพอใจ)

1. ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตท่ีดีลดปัจจัย
เส่ียงไม่เป็นโรคซึมเศร้า
2. ผู้สูงอายุมีสภาวะจิต
ท่ีได้รับการพัฒนาเกิด
ภูมิคุ้มกันท่ีดีในการ
ด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1

31 สูงวัยอย่างมีคุณค่า
เตรียมจากลาอย่างสุขใจ

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุ รับรู้และ
เห็นคุณค่าในตนเอง
2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุยอมรับ
ความเปล่ียนแปลง
เตรียมพร้อมในการเผชิญ
กับสภาวะเส่ือมถอยและ
วาระสุดท้ายของชีวิต

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน
 120  คน

      800,000 1.ผู้สูงอายุมีความรู้
ทางด้านสุขภาพจิต
และได้รับการ
ประเมินสุขภาพจิต
ร้อยละ 80
2.ผู้สูงอายุได้รับการ
ประเมินความสุข
ร้อยละ 80

ผู้สูงอายุมีทัศนคติท่ีดี
ใช้ชีวิตบ้ันปลายอย่างมี
ความสุข และมีความ
พร้อมในการรับมือกับ
เหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 2

(สปสช.)

(สปสช.)
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

32 จิตดี ใจดี กลายเป็นสุข 1.เพ่ือให้ความรู้ในการดูแล
 ส่งเสริม และป้องกันการ
เกิดปัญหาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตแก่ประชาชน
2.เพ่ือให้ประชาชนรู้ เข้าใจ
และจัดการกับภาวะเครียด
ได้อย่างเหมาะสม
3.เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ มีความเอ้ือเฟือเผ่ือ
แผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกัน
และ    กัน เร่ืองการดูแล
สุขภาพกายและสุขภาพจิต

ประชาชนและอสม.ใน
เขตความรับผิดชอบของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
3 จ านวน 125 คน

        71,980 1. ผู้เข้าอบรมมี
ความพึงพอใจใน
โครงการ
จิตดี ใจดี กลายเป็น
สุข ร้อยละ 80
2. ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ในการดูแล 
ส่งเสริม และป้องกัน
การเกิดปัญหา
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ร้อยละ 
80

1 ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ในการดูแล ส่งเสริม 
และป้องกันการเกิด
ปัญหาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต
2 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและจัดการ
กับภาวะเครียดได้อย่าง
เหมาะสมถูกต้อง
3 ผู้เข้าอบรมมีการ
รวมกลุ่มแลกเปล่ียน
การเรียนรู้ ช่วยเหลือ
เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน
เร่ืองการดูแลสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตใน
ชุมชน
4 ผู้เข้าอบรมสามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับไป
แนะน าให้บุคคลใน
ครอบครัวและบุคคล
ใกล้ชิดปฏิบัติดูแล
ตัวเองได้ถูกต้อง

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3(สปสช.)
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

33 ผู้สูงวัย 4 Smart ไม่ล้ม
 ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กิน
ข้าวอร่อย

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุความรู้ใน
การด้านการป้องกัน
อุบัติเหตุจาก
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่ อาศัย
2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้
เร่ืองภาวะสมองเส่ือมการ
ดูแลและป้องกันภาวะเศร้า
3. เพ่ือให้ผู้สูงอายุความรู้
เร่ืองการดูแลสุขภาพปาก
และฟันและการ
รับประทานอาหารท่ี
เหมาะสมกับวัย

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน
 120  คน

        58,360 1.ผู้สูงอายุมีความรู้
ในการเร่ืองการ
ป้องกันอุบัติเหตุจาก
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่ 
อาศัยร้อยละ 80
2.ผู้สูงอายุมีความรู้
เร่ืองภาวะสมอง 
การป้องกันและการ
ดูแลผู้ท่ีมีภาวะสมอง
เส่ือมร้อยละ 80
3.ผู้สูงอายุมีความรู้
เร่ืองการดูแล
สุขภาพปากและฟัน 
และการรับประทาน
อาหารท่ีเหมาะสม
กับวัยร้อยละ 80

1.ผู้สูงอายุมีความรู้ใน
การเร่ืองการป้องกัน
อุบัติเหตุจาก
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่ 
สามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
2.ผู้สูงอายุมีความรู้
เร่ืองภาวะสมองเส่ือม 
การป้องกันและการ
ดูแลผู้ท่ีมีภาวะสมอง
เส่ือมได้ถูกต้อง
3 ผู้สูงอายุความรู้เร่ือง
การดูแลสุขภาพปาก
และฟัน และการ
รับประทานอาหารท่ี
เหมาะสมกับวัย ได้
อย่างถูกต้อง

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3(สปสช.)
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

34 วิถีธรรมน าใจ สาน
สายใยชุมชน

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุเกิด
กระบวนการคิดบวกและ
น าธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน
2. เพ่ือเสริมสร้าง ความรัก 
ความสามัคคี ของ
ครอบครัว และชุมชน
3. เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ 
ประเพณีไทย ในวัน
สงกรานต์ ซ่ึงแสดงถึงความ
เคารพต่อผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในเขตความ
รับผิดชอบของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
3 จ านวน 100 คน

        28,430 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
โครงการ
วิถีธรรมน าใจ
สานสายใยในชุมชน
ร้อยละ 80

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทัศนะคติท่ีดี คิดบวก 
และน าค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามา
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต
2 .เพ่ือให้สมาชิกใน 
ครอบครัว และชุมชน 
เกิดความรักความ
เข้าใจต่อกลุ่มผู้สูงอายุ

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

35 เสริมสร้างคุณค่าภูมิ
ปัญญาไทยเพ่ือผู้สูงวัย
สุขภาพดี

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ 
ความเข้าใจและมีทักษะใน
การดูแลสุขภาพตนเองด้วย
ภูมิปัญญาไทย

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน
 120  คน

        57,340 ผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย
ความรู้และมีทักษะ
ในการดูแลสุขภาพ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้และมีทักษะ
ในการดูแลสุขภาพโดย
ใช้ภูมิปัญญาไทย

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 4

(สปสช.)

(สปสช.)
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

36 ผู้สูงวัยหัวใจสดใส ใส่ใจ
 รักษ์สุขภาพ

1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพในการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์
รวม
2.เพ่ือสร้างมิติการดูแล
สุขภาพช่องปากด้วยพืช
สมุนไพรท้องถ่ิน

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน
 120  คน

        67,880 1. ผู้สูงอายุมีความรู้
และทักษะในการ
ดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80
2.ผู้อายุมีความรู้และ
สามารถรักษา
สุขภาพช่องปากได้
อย่างถูกวิธีเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 80

1.ผู้สูงอายุมีความรู้
และทักษะในการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม
2.ผู้อายุมีความรู้
สามารถรักษาสุขภาพ
ช่องปากและสามารถ
ท าน้ ายาย้อมสีฟันด้วย
พืชสมุนไพรในท้องถ่ิน
ได้ด้วยตนเองและ
สามารถท าน้ ายาบ้วน
ปากสมุนไพรได้ด้วย
ตนเอง

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

37 ป้องกันอุบัติเหตุในผู้สูง
วัยและการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติ
เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและ
การบาดเจ็บในกลุ่ม
ผู้สูงอายุและการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น
2.เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและลดการ
บาดเจ็บในกลุ่มผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน
 120  คน

        60,000 ผู้สูงอายุท่ีผ่านการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองการ
ป้องกันอุบัติเหตุและ
การปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นได้ถูกต้อง
มากกว่าร้อยละ 80

1.ลดการเกิดอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บและ
ความพิการจากการ
เกิดอุบัติในกลุ่มผู้สูงอายุ
2. ผู้สูงอายุมีความรู้
เร่ืองการปฐมพยาบาล
ตนเองได้อย่างถูกต้อง

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
กลุ่มงาน
ป้องกันและ
ควบคุมโรค

รวมงบประมาณ 2,550,650   2,796,950    5,683,990    2,220,000    2,150,000   
รวมจ านวนโครงการ 17            17              32              22              20            

(สปสช.)

(สปสช.)
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 อบรมทักษะชีวิตเพ่ือ
ป้องกันการใช้สารเสพ
ติด

เพ่ือพัฒนาและฝึกฝนให้
นักเรียนได้มีทักษะชีวิตท่ี
ถูกต้องและน าทักษะชีวิตไป
ใช้ในการป้องกันยาเสพติด 
และสนับสนุนการป้องกัน
ยาเสพติดตามนโยบายของ
รัฐบาล

จัดอบรมและศึกษาดูงาน
ด้านยาเสพติดปีละ 1 คร้ัง 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
200 คน

     100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 นักเรียนมีทักษะชีวิต
ในการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติด
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90

นักเรียนมีทักษะในการ
ด าเนินชีวิตท่ีถูกต้อง
สามารถน าทักษะชีวิต
ไปใช้ในการป้องกันยา
เสพติดและด าเนินชีวิต
ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข

ส านักการศึกษา

2 การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
นักเรียนไม่ให้ติดยาเสพติด

จัดอบรมเก่ียวกับยาเสพติด 
ปีละ 1 คร้ัง จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม จ านวน 100 คน

     100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 90

นักเรียนมีความรู้และ
ป้องกันตนเองจากยา
เสพติด ไม่ยุ่งเก่ียวกับ
อบายมุข สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นแกน
น านักเรียนช่วยเหลือครู
 สอดส่องดูแลนักเรียน
ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง

ส านักการศึกษา

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ
แบบ ผ.02

3 แข่งขันกีฬาอนุบาลใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือให้เด็กระดับช้ันอนุบาล
มีสุขภาพพลานามัยท่ี
แข็งแรง และมีมิตรไมตรีท่ี
ดีกับสถาบันอ่ืน ๆ

เด็กนักเรียนช้ันอนุบาล
โรงเรียนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 19 
โรงเรียน

     250,000      250,000      250,000      250,000 เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยดีเป็น 90 
เปอร์เซ็น

เด็ก ๆ มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง

ส านักการศึกษา

4 อุทยานสวรรค์ชอน
ตะวันมาราธอน 
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
 และประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ในจังหวัด
นครสวรรค์ และจังหวัด
ใกล้เคียง มีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณ์
ปราศจากโรคภัย

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ ในจังหวัด
นครสวรรค์ และจังหวัด
ใกล้เคียง จ านวน 300 คน

     250,000      250,000      250,000      250,000 นักเรียน เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพดี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90

ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
มีสุขภาพท่ีแข็งแรง

ส านักการศึกษา

5 แข่งขันแบดมินตัน
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ คัพ

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
 และประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ในจังหวัด
นครสวรรค์ และจังหวัด
ใกล้เคียง มีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณ์
ปราศจากโรคภัย

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ ในจังหวัด
นครสวรรค์ รวมท้ังจังหวัด
ใกล้เคียง จ านวน 1,000 คน

     500,000      500,000      500,000      500,000 นักเรียน เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพดี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90

ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
มีสุขภาพท่ีแข็งแรง

ส านักการศึกษา
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ
แบบ ผ.02

6 แข่งขันเทเบิลเทนนิส
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ โอเพ่น 
คร้ังท่ี 1

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
 และประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ในจังหวัด
นครสวรรค์ และจังหวัด
ใกล้เคียง มีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณ์
ปราศจากโรคภัย

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ ในจังหวัด
นครสวรรค์ รวมท้ังจังหวัด
ใกล้เคียง จ านวน 800 คน

     500,000      500,000      500,000 นักเรียน เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพดี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90

ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
มีสุขภาพท่ีแข็งแรง

ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ 200,000     1,200,000   1,700,000   1,700,000   1,700,000   
รวมจ านวนโครงการ 2              5              6              6              6              
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 อบรมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนเขตเทศบาลนคร 
นครสวรรค์ และศึกษาดู
งาน

1.เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 
2.เพ่ือสร้างแนวทางการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
3.เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจด้านยาเสพติดให้กับเด็ก 
เยาวชนและกลุ่มเส่ียงในชุมชน
และสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้
เก่ียวข้องกับยาเสพติด

คณะกรรมการชุมชน เด็ก
 เยาวชน และประชาชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 200 
คน

    200,000     200,000     200,000      200,000       200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ท าให้การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามนโยบายรัฐบาล
บรรลุผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
2.เกิดกลุ่มเครือข่ายเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน และมีความ
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของบทบาทหน้าท่ีด้าน
การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

4.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของชุมชนในด้านการ
ด าเนินกิจกรรมและศึกษาดู
งาน 
5.เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

3.เด็ก เยาวชนและกลุ่ม
เส่ียงในชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจถึงอันตราย
ของยาเสพติดและมี
ภูมิคุ้มกันไม่เข้าไปยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด 
ด าเนินการได้อย่างเป็น
ระบบและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาจาก
ทุกภาคส่วน 
4.กิจกรรมเฝ้าระวังและ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของชุมชน
ได้รับการตอบสนอง
5.การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

2 ผลิตภัณฑ์จากครัวเรือน 
(สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง)

1.เพ่ือผลิตสเปรย์ตะไคร้หอม
ไล่ยุงท่ีท ามาจากพืชสมุนไพร
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้การท า
สเปรย์ตะไคร้หอม ไล่ยุง
3. เพ่ือลดรายจ่ายในครอบครัว

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ได้ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
สเปรย์ตะไคร้หอม
2. ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ชุมชนหัวเมือง
พัฒนา

3 ผลิตภัณฑ์ถนอมอาหาร 
(มะนาวดอง)

1.เพ่ือผลิตมะนาวดองไว้
บริโภคภายในชุมชน
2. เพ่ือส่งเสริมความรู้เร่ือง
มะนาวดองให้แก่ประชาชน 
3.เป็นการถนอมอาหาร เก็บไว้
รับประทานนอกฤดูกาล

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ได้มะนาวดองไว้
บริโภคภายในชุมชน
2.ประชาชนมีความรู้
เร่ืองมะนาวดอง
3.ประชาชนได้ถนอม
อาหารไว้รับประทาน
นอกฤดูกาลได้

ชุมชนหัวเมือง
พัฒนา
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

4 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1.เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท าน ายา
ปรับผ้านุ่ม
3.เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
ของชาวบ้าน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชนมี
รายจ่ายท่ีลดลง
2.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้เพ่ิมมากข้ึน
3.ประชาชนมีความ
สามัคคี

ชุมชนหัวเมือง
พัฒนา

5 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร  
(สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง)

1. ให้ประชาชนรู้จักพ่ึงตนเอง
ในการส่งเสริมสุขภาพ
2. อนุรักษ์สมุนไพรใช้ไล่ยุง
จากภูมิปัญญา
3. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
เพ่ือใช้ในงานควบคุมโรค
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และเป็นอาชีพเสริมให้กับ
ครอบครัว

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1. ประชาชนรู้จัก
พ่ึงตนเองได้มากข้ึนใน
การดูแลสุขภาพ
2. เพ่ืออนุรักษ์สมุนไพร
ไล่ยุงจากพืชสมุนไพร
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 3. ประชาชนสามารถ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในทางป้องกันโรค
4. ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
เป็นอาชีพเสริมได้

ชุมชนหลังอู่ทัน
จิตต์
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

6 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(สบู่มะขาม)

1.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน
2.เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครัวเรือนในชุมชน
3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคีกัน          
  2.ลดรายจ่ายของ
ประชาชนในชุมชน       
 3.ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

ชุมชนหลังอู่ทัน
จิตต์

7 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย 
ครัวเรือน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000 6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชนใส่
ใจในการรักษาความ
สะอาดเพ่ิมข้ึน
2. ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์
ของใช้ในครัวเรือนเองได้
3.ประชาชนในชุมชนมี
รายจ่ายท่ีลดลง

ชุมชนหลังอู่ทัน
จิตต์

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 39



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 40

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

8 ถนอมอาหาร(มะนาวดอง) 1.เพ่ือผลิตมะนาวดองข้ึน
บริโภคเองภายในครอบครัว
และชุมชน
2.เพ่ือส่งเสริมความรู้เร่ือง
มะนาวดองให้แก่ประชาชน
3.เพ่ือสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
4.เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการ
ท ามะนาวดอง ให้ลูกๆ 
หลานๆต่อไป

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ได้มะนาวดองไว้
บริโภคภายในชุมชน   
2.ส่งเสริมความรู้เร่ือง
มะนาวดองให้แก่
ประชาชน
3.สร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ    
4.ประชาชนได้ถนอม
อาหารไว้รับประทาน
นอกฤดูกาลได้

ชุมชนตลาด
ตายอม

9 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (การท าน้ ายา
ซักผ้า)

1. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีการ
ท าน้ ายาซักผ้าใช้เองในครัวเรือน
 2. เพ่ือให้ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ เพ่ือลด
รายจ่ายในครัวเรือน
3. เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในชุมชน
4. เพ่ือต้องการให้คนในชุมชน
มีการรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสามัคคี

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีการผลิต
น้ ายาซักผ้าใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.สามารถเป็นอาชีพ
เสริมให้กับประชาชนใน
ชุมชน
4.ประชาชนในชุมชน
ความสามัคคี

ชุมชนตลาด
ตายอม
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

10 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
การผลิตน้ ายาปรับผ้านุ่มใช้เอง
ในครัวเรือน
 2. เพ่ือให้ประชาชนให้
ครัวเรือนในชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3. เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนในชุมชน
4. เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกันและเกิดความ
สามัคคีในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีการผลิต
น้ ายาปรับผ้านุ่มใช้เอง
ภายในชุมชน
2.ประชาชนในชุมชน
เกิดความประหยัดและ
สามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3.สามารถเป็นอาชีพ
เสริมให้กับประชาชนใน
ชุมชน
4.ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคี

ชุมชนตลาด
ตายอม
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

11 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (การท าน้ ายา
ซักผ้า)

1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนมีการผลิตน้ ายาซักผ้าใช้
เองในครัวเรือน
 2. เพ่ือต้องการให้ประชาชน
ในชุมชนรู้จักการประหยัดและ 
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนในชุมชน
4. เพ่ือต้องการให้คนในชุมชน
มีการรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสามัคคี

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีการผลิต
น้ ายาซักผ้าใช้เองใน
ครัวเรือน
2.ประชาชนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ
สามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3.สามารถเป็นอาชีพ
ให้กับประชาชนในชุมชน
4.ประชาชนในชุมชน
เกิดความสามัคคี

ชุมชนวรนาถ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 42



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 43

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

12 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสุมนไพร 
(ยาสระผมสมุนไพร)

1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนมีการผลิตยาสระผม
สมุนไพรใช้เองในครัวเรือน
 2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ เพ่ือลด
รายจ่ายในครัวเรือน
3. เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในชุมชน
4. เพ่ือให้คนในชุมชนมีการ
รวมตัวกันในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคี

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชนมี
การผลิตน้ ายาซักผ้าใช้
เอง
2.ประชาชนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ
สามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3.ประชาชนในชุมชนมี
อาชีพเสริม
4.ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคี

ชุมชนวรนาถ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

13 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสุมนไพร 
(สบู่มะขาม)

1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนมีการผลิตสบู่มะขามใช้
เองในครัวเรือน
 2. เพ่ือต้องการให้ประชาชน
ในชุมชนรู้จักการประหยัดและ 
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนในชุมชน
4. เพ่ือให้คนในชุมชนมีการ
รวมตัวกันในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคี

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชนมี
การผลิตสบู่มะขามใช้
เองภายในครัวเรือน
2.ประชาชนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ
สามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3.สามารถเป็นอาชีพ
ให้กับประชาชนในชุมชน
4.ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคี

ชุมชนวรนาถ

14 ถนอมอาหาร(มะนาวดอง) 1.เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน
และเป็นการถนอมอาหาร 
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชน 
3.เพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมยาม
ว่างให้เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนและเป็นการ
ถนอมอาหาร
2. เป็นการส่งเสริมอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนไชยศิริ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

15 เพาะเห็ด 1.เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ
ในชุมชน 
3.เพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมยาม
ว่างให้เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 
2. เป็นการส่งเสริมอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนไชยศิริ

16 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1.เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน 
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ
ในชุมชน 
3.เพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมยาม
ว่างให้เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 
2. เป็นการส่งเสริมอาชีพ
ในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนไชยศิริ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

17 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร  
(สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง)

1. ให้ประชาชนรู้จักพ่ึงตนเอง
ในการส่งเสริมสุขภาพ
2. อนุรักษ์สมุนไพรใช้ไล่ยุง
จากภูมิปัญญา
3. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
เพ่ือใช้ในงานควบคุมโรค
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และเป็นอาชีพเสริมให้กับ
ครอบครัว

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1. ประชาชนรู้จัก
พ่ึงตนเองได้มากข้ึนใน
การดูแลสุขภาพ
2. เพ่ืออนุรักษ์สมุนไพร
ไล่ยุงจากพืชสมุนไพร
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 3. ประชาชนสามารถ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในทางป้องกันโรค
4. ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
เป็นอาชีพเสริมได้

ชุมชนตัดใหม่

18 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(สบู่มะขาม)

1.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน
2.เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครัวเรือนในชุมชน
3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
เกิดความสามัคคี         
  2.ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนของชุมชน      
 3.ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

ชุมชนตัดใหม่
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

19 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(ยาสระผมดอกอัญชัน/
มะกรูด)

1.เพ่ือสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน
2.เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครัวเรือนในชุมชน
3.เพ่ือให้ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
เกิดความสามัคคี         
  2.ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนของชุมชน      
 3.ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

ชุมชนตัดใหม่

20 ถนอมอาหาร
(ขิงดอง)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้ในเร่ืองของ
เก่ียวกับการถนอมอาหาร
2. เพ่ือแนะน าการเลือกซ้ือ 
เลือกบริโภคอาหารท่ีเป็นการ
ถนอมอาหาร
3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้การ
ถนอมอาหารด้วยวิธีท่ีปลอดภัย
4. เพ่ือลดรายจ่ายในครอบครัว

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000 6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ท าผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน

ชุมชนสุนันทา
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

21 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (เจลสบู่มะขาม)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ท าผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน

ชุมชนสุนันทา

22 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาล้าง
ห้องน้ า)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย 
ของครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
4.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
ผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัยไว้ใช้ใน
ครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000 7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ท าผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน                  
   4.ประชาชนในชุมชน
มีผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัย
ไว้ใช้ในครัวเรือน

ชุมชนสุนันทา

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 48



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 49

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

23 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (แชมพูมะกรูด)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าแชมพูมะกรูด
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางการประกอบอาชีพ
4. เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000 7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าแชมพูมะกรูด
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางในการประกอบ
อาชีพ
4. ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคีมากย่ิงข้ึน

ชุมชนหลังแขวง
การทาง

24 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (สบู่มะขาม)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าสบู่มะขาม
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางการประกอบอาชีพ
4. เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000        6,000         6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าสบู่มะขาม
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางในการประกอบ
อาชีพ
4. ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคีมากย่ิงข้ึน

ชุมชนหลังแขวง
การทาง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 49



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 50

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

25 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาล้าง
ห้องน้ า)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายได้ของครอบครัวใน
ชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
4.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
ผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัยไว้ใช้ใน
ครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000 7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ท าผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน                  
   4.ประชาชนในชุมชน
มีผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัย
ไว้ใช้ในครัวเรือน

ชุมชนหลังแขวง
การทาง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 50



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 51

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

26 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(น้ ายาปรับผ้านุ่ม)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
4.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ท าผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน                  
   4.ประชาชนในชุมชน
มีผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัย
ไว้ใช้ในครัวเรือน

ชุมชนยุวบัณฑิต

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 51



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 52

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

27 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(น้ ายาซักผ้า)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
4.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000        6,000         6,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชนใส่
ใจในการรักษาความ
สะอาดเพ่ิมข้ึน
2. ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และสามารถท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนเองได้
3.ประชาชนในชุมชนมี
รายจ่ายท่ีลดลง           
  4.เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนมากข้ึน

ชุมชนยุวบัณฑิต

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 52



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 53

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

28 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร  
(สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง)

1. ให้ประชาชนรู้จักพ่ึงตนเอง
ในการส่งเสริมสุขภาพ
2. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน   

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชนใส่
ใจในการรักษาความ
สะอาดเพ่ิมข้ึน
2. ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และสามารถท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนเองได้
3.ประชาชนในชุมชนมี
รายจ่ายท่ีลดลง           
  4.เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนมากข้ึน

ชุมชนยุวบัณฑิต

29 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน             (สบู่
ก้อนมะขาม)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชนเฉลิมชาติ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

30 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน          (สเปรย์
ตะไคร้หอมไล่ยุง)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชนเฉลิมชาติ

31 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              
(น้ ายาปรับผ้านุ่ม)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชนเฉลิมชาติ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

32 ถนอมอาหาร (ขิงดอง) 1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
การถนอมอาหาร รับประทาน
เองในครัวเรือน
2.เพ่ือต้องการให้ประชาชน
ในชุมชนรู้จักการประหยัดและ
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ในการถนอมอาหาร
4.เพ่ือต้องการให้คนใน
ชุมชนมีการรวมตัวและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เสริมสร้างความสามัคคี
ในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนมีการถนอม
อาหารไว้ใช้เองใน
ครัวเรือน
2.ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักประหยัดและ
สามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3.ประชาชนมีความรู้
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสมุนไพร
4.ประชาชนมีการ
รวมตัวกัน สร้างความ
สามัคคี
ในชุมชน

ชุมชนวิมานแมน
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

33 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(ยาสระผมดอกอัญชัน/
มะกรูด)

1.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน
2.เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครัวเรือนในชุมชน
3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
เกิดความสามัคคี         
  2.ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนของชุมชน      
 3.ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

ชุมชนวิมานแมน

34 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร  
(สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง)

1. ให้ประชาชนรู้จักพ่ึงตนเอง
ในการส่งเสริมสุขภาพ
2. อนุรักษ์สมุนไพรใช้ไล่ยุง
จากภูมิปัญญา
3. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
เพ่ือใช้ในงานควบคุมโรค
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และเป็นอาชีพเสริมให้กับ
ครอบครัว

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1. ประชาชนรู้จัก
พ่ึงตนเองได้มากข้ึนใน
การดูแลสุขภาพ
2. เพ่ืออนุรักษ์สมุนไพร
ไล่ยุงจากพืชสมุนไพร
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 3. ประชาชนสามารถ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในทางป้องกันโรค
4. ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
เป็นอาชีพเสริมได้

ชุมชนวิมานแมน
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

35 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร
(สบู่สมุนไพรมะขาม)

1.เพ่ือลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 3.เพ่ือ
ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนดาวดึงส์
พัฒนา

36 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1.เพ่ือลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 3.เพ่ือ
ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนดาวดึงส์
พัฒนา
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

37 ผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร์
หอมไล่ยุง

1.เพ่ือลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 3.เพ่ือ
ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนดาวดึงส์
พัฒนา

38 ผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร์
หอมกันยุง

1.เพ่ือลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 3.เพ่ือ
ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนหน้าวัด
นครสวรรค์
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 59

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

39 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1.เพ่ือลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 3.เพ่ือ
ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนหน้าวัด
นครสวรรค์

40 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(สบู่สมุนไพร
มะขาม)

1.เพ่ือลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 3.เพ่ือ
ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนหน้าวัด
นครสวรรค์
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 60

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

41 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(น้ ายาซักผ้า)

1.เพ่ือลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 3.เพ่ือ
ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนบางปรอง

42 ถนอมอาหาร(ไข่เค็ม) 1.เพ่ือลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือนและเป็นการถนอม
อาหาร 2. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 3.เพ่ือ
ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือนและเป็นการ
ถนอมอาหาร 2. เป็น
การส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชน 3.ร่วมกันท า
กิจกรรมยามว่างให้เกิด
ประโยชน์

ชุมชนบางปรอง
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 61

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

43 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(สเปรย์ปรับ
อากาศกล่ินส้ม)

1.เพ่ือลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 3.เพ่ือ
ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนบางปรอง

44 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              
(น้ ายาซักผ้าสมุนไพร)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชนสถานี
รถไฟปากน้ าโพ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 61



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 62

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

45 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              
(น้ ายาปรับผ้านุ่มสมุนไพร)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชนสถานี
รถไฟปากน้ าโพ

46 ถนอมอาหาร      (ขิงดอง) 1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชนสถานี
รถไฟปากน้ าโพ
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 63

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

47 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร  
(สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง)

1. ให้ประชาชนรู้จักพ่ึงตนเอง
ในการส่งเสริมสุขภาพ
2. อนุรักษ์สมุนไพรใช้ไล่ยุง
จากภูมิปัญญา
3. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
เพ่ือใช้ในงานควบคุมโรค
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และเป็นอาชีพเสริมให้กับ
ครอบครัว

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1. ประชาชนรู้จัก
พ่ึงตนเองได้มากข้ึนใน
การดูแลสุขภาพ
2. เพ่ืออนุรักษ์สมุนไพร
ไล่ยุงจากพืชสมุนไพร
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 3. ประชาชนสามารถ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในทางป้องกันโรค
4. ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
เป็นอาชีพเสริมได้

ชุมชนเขาโรงครัว

48 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(ยาสระผมดอกอัญชัน/
มะกรูด)

1.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน
2.เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครัวเรือนในชุมชน
3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.เป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน          
  2.ลดรายจ่ายของ
ครัวเรือนในชุมชน        
 3.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์

ชุมชนเขาโรงครัว

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 63



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 64

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

49 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย 
ของครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000 6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์             
 3.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของครัวเรือน

ชุมชนเขาโรงครัว

50 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
2.เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
3.เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
ของประชาชนในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน                  
 2.เพ่ิมความรู้ความ
เข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน                  
   3.เกิดความสามัคคี
ของประชาชนในชุมชน

ชุมชนเกาะยม

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 64



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 65

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

51 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาซักผ้า)

1.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
2.เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
3.เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
ของประชาชนในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน                  
 2.เพ่ิมความรู้ความ
เข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน                  
   3.เกิดความสามัคคี
ของประชาชนในชุมชน

ชุมชนเกาะยม

52 ผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร้
หอมไล่ยุง

1.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
2.เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
3.เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
ของประชาชนในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน                  
 2.เพ่ิมความรู้ความ
เข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน                  
   3.เกิดความสามัคคี
ของประชาชนในชุมชน

ชุมชนเกาะยม

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 65



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 66

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

53 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              
(น้ ายาล้างจานสูตรผสม
มะนาว/มะกรูด)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชนป้อมหน่ึง

54 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              (ยา
หม่องน้ าสมุนไพร)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชนป้อมหน่ึง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 66



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 67

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

55 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              (สบู่
ก้อนสมุนไพร)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชนป้อมหน่ึง

56 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1. เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน
2. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย 
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถท าผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
เกิดความสามัคคี         
  2.ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนของชุมชน      
 3.ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

ชุมชนตลาดลาว

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 67



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 68

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

57 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (แชมพูมะกรูด)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าแชมพูมะกรูด
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางการประกอบอาชีพ
4. เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000 7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าแชมพูมะกรูด
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางในการประกอบ
อาชีพ
4. ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคี

ชุมชนตลาดลาว

58 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (สบู่สมุนไพร)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าสบู่สมุนไพร
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางการประกอบอาชีพ
4. เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000        6,000         6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าสบู่สมุนไพร
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางในการประกอบ
อาชีพ
4. ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคี

ชุมชนตลาดลาว
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 69

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

59 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              (ยา
หม่องน้ าสมุนไพร)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชนโกมินทร์

60 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              
(น้ ายาสระผมสมุนไพร
มะกรูด/อัญชัน)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชนโกมินทร์
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 70

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

61 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              
(ครีมอาบน้ าสมุนไพร)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000        6,000         6,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชนโกมินทร์

62 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาซักผ้า)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์             
 3.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของครัวเรือน

ชุมชนรณชัย
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 71

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

63 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์             
 3.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของครัวเรือน

ชุมชนรณชัย

64 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (ครีมอาบน้ า
สมุนไพร)

1.เพ่ือผลิตครีมอาบน้ าจาก
สมุนไพร
2.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. เพ่ือลดรายจ่ายในครอบครัว

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000        6,000         6,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ได้ผลผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากครีม
อาบน้ าสมุนไพร          
  2.ประชาชนในชุมชน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ชุมชนรณชัย
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 72

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

65 ถนอมอาหาร
(ไข่เค็ม)

1.เพ่ือเป็นการเพ่ิมสาร
ไอโอดีนป้องกันโรค
 คอหอยพอก
2.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้คน
ในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
3.เป็นแนวทางการสร้างอาชีพ
ให้แก่ประชาชนในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
ได้รับสารไอโอดีน
ป้องกันคอหอยพอก
2.ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.ประชาชนมีแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ

ชุมชนวัดตะแบก

66 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจาก (การท า
น้ ายาปรับผ้านุ่ม)

1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
การผลิตน้ ายาปรับผ้านุ่มใช้เอง
ในครัวเรือน
 2. เพ่ือต้องการให้ประชาชน
ในชุมชนรู้จักการประหยัดและ 
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน
4. เพ่ือต้องการให้คนในชุมชน
มีการรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสามัคคี

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประชาชนมีการผลิต
น้ ายาปรับผ้านุ่มใช้เอง
2.ประชาชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.สามารถเป็นอาชีพ
ให้กับชุมชน
4.ประชาชนในชุมชนมี
การรวมตัวกันสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน

ชุมชนวัดตะแบก
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 73

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

67 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (การท าน้ ายา
ซักผ้า)

1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
การผลิตน้ ายาปรับผ้านุ่มใช้เอง
ในครัวเรือน
 2. เพ่ือต้องการให้ประชาชน
ในชุมชนรู้จักการประหยัดและ 
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน
4. เพ่ือต้องการให้คนในชุมชน
มีการรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสามัคคี

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประชาชนมีการผลิต
น้ ายาปรับผ้านุ่มใช้เอง
2.ประชาชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.สามารถเป็นอาชีพ
ให้กับชุมชน
4.ประชาชนในชุมชนมี
การรวมตัวกันสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน

ชุมชนวัดตะแบก

68 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (สบู่มะขาม)

1.เพ่ือผลิตสบู่มะขามไว้ใช้ใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. เพ่ือลดรายจ่ายในครอบครัว

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000        6,000         6,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ได้ผลผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสบู่
มะขาม                     
  2.ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
3. ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ชุมชนหน้าผา
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 74

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

69 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (ยาสระผม
มะกรูด)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถท าผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน
3.เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย ของ
ครัวเรือนในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถท าผลิตภัณฑ์
ของใช้ในครัวเรือนได้    
             2.ประชาชน
ในชุมชนเกิดความ
สามัคคี           3.ลด
รายจ่ายของครัวเรือนใน
ชุมชน

ชุมชนหน้าผา

70 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาซักผ้า)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถท าผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน
3.เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย ของ
ครัวเรือนในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถท าผลิตภัณฑ์
ของใช้ในครัวเรือนได้    
             2.ประชาชน
ในชุมชนเกิดความ
สามัคคี           3.ลด
รายจ่ายของครัวเรือนใน
ชุมชน

ชุมชนหน้าผา
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 75

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

71 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(น้ ายาซักผ้า)

1.เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน 
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ
ในชุมชน 3.เพ่ือร่วมกันท า
กิจกรรมยามว่างให้เกิด
ประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 2. เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนป่าไม้

72 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1.เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน 
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ
ในชุมชน 3.เพ่ือร่วมกันท า
กิจกรรมยามว่างให้เกิด
ประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 2. เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนป่าไม้
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 76

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

73 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(สเปรย์ตะไคร์
หอมไล่ยุง)

1.เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน 
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ
ในชุมชน 3.เพ่ือร่วมกันท า
กิจกรรมยามว่างให้เกิด
ประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 2. เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนป่าไม้

74 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(สมุนไพรสบู่มะขาม)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
4.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 2.ประชาชนใช้
เวลาว่างเกิดประโยชน์   
            3.ประชาชนมี
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน                  
   4.ประชาชนในชมชน
มีความสามัคคี

ชุมชนทรายทอง
พัฒนา
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 77

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

75 ถนอมอาหาร (การท าไข่
เย่ียวม้า)

1.เพ่ือเป็นการให้ความรู้ความ
เข้าใจและประโยชน์ของการ
ถนอมอาหาร
2.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์                     
             3.เพ่ือต้องการให้
ครัวเรือนในชุมชนรู้จัก
ประหยัดและเพ่ือลดรายจ่าย
ภายในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000        6,000         6,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจประโยชน์
ของการถนอมอาหาร    
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เกิดประโยชน์             
  3.ครัวเรือนในชุมชนมี
การประหยัดและลด
รายจ่ายในครัวเรือน

ชุมชนทรายทอง
พัฒนา

76 เพาะเห็ดฟางเพ่ือสุขภาพ 1.เพ่ือสร้างทักษะทางด้าน
การเกษตรให้แก่ประชาชน 
2.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
ความรักความสามัคคี    
4.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้
บริโภคเห็ดท่ีปลอดภัยไร้
สารเคมีส่งผลดีต่อสุขภาพ

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000                  7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชนมี
ทักษะด้านเกษตร        
  2.ประชาชนในชุมชน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์                  
  3.ประชาชนในชุมชนมี
ความรักความสามัคคี    
 4.ประชาชนในชุมชน
บริโภคเห็ดท่ีปลอดภัย
ไร้สารพิษ

ชุมชนทรายทอง
พัฒนา
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 78

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

77 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสุมนไพร 
(การท าน้ ายาล้างจาน
จากมะนาว/มะกรูด)

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาล้างจานใช้เอง
ในครัวเรือน
 2. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือนใน
ชุมชนรู้จักการประหยัดและลด
รายจ่ายในครัวเรือน
3.ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน
4. เพ่ือเพ่ิมความสามัคคีและ
กิจกรรมร่วมกันให้กับทุกคนใน
ชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประชาชนมีน้ ายาล้าง
จานใช้เองในชุมชน       
 2.ประชาชนมีการ
ประหยัดและลดรายจ่าย
ในครัวเรือน       3.
ประชาชนในชุมชนมี
อาชีพเสริม                
  4.ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคี

ชุมชนตลาดบ่อน
ไก่

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 78



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 79

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

78 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร  
(ตะไคร้หอมไล่ยุง)

1. ให้ประชาชนรู้จักพ่ึงตนเอง
ในการส่งเสริมสุขภาพ
2. อนุรักษ์สมุนไพรใช้ไล่ยุง
จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
เพ่ือใช้ในงานควบคุมโรค
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และเป็นอาชีพเสริมให้กับ
ครอบครัว

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1. ประชาชนรู้จัก
พ่ึงตนเองได้มากข้ึนใน
การดูแลสุขภาพ
2. เพ่ืออนุรักษ์สมุนไพร
ไล่ยุงจากพืชสมุนไพร
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 3. ประชาชนสามารถ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในทางป้องกันโรค
4. ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
เป็นอาชีพเสริมได้

ชุมชนตลาดบ่อน
ไก่

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 79



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 80

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

79 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสุมนไพร 
(ยาดมสมุนไพร)

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การผลิตยาดมสมุนไพรใช้เอง
ในครัวเรือน
 2. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือนใน
ชุมชนรู้จักการประหยัดและ 
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน
4. เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน สามัคคีใน
ชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีการผลิตยา
ดมสมุนไพรใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.สามารถเป็นอาชีพ
เสริมให้กับชุมชน
4.ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนตลาดบ่อน
ไก่

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 80



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 81

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

80 ปลูกผัก  ปลูกสมุนไพร
ปลอดภัยสารเคมีตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภค
ผักปลอดสารพิษ
2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพดีข้ึน  
3. เพ่ือสร้างรายได้ภายในชุมชน
4. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
ในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1. ส่งเสริมให้ประชาชน
ในชุมชนได้บริโภคผักท่ี
สะอาดและปลอดภัย
ผลผลิตท่ีได้ปลอดภัย
2. ประชาชนมีสุขภาพดี
ข้ึน
3.ประชาชนสามารถ
สร้างรายได้ภายในชุมชน
4. เพ่ิมความสามัคคี
ภายในชุมชน

ชุมชนบางเรารัก
กันจริง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 81



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 82

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

81 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (การท าน้ ายา
ซักผ้า)

1. เพ่ือส่งเสริมในครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาซักผ้าใช้เองใน
ครัวเรือน
 2. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือนใน
ชุมชนรู้จักการประหยัดและ 
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน
4. เพ่ือต้องการให้คนในชุมชน
มีการรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสามัคคี

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีการผลิต
น้ ายาซักผ้าใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.สามารถเป็นอาชีพ
ให้กับชุมชน
4.ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนบางเรารัก
กันจริง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 82



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 83

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

82 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาปรับผ้านุ่มใช้เอง
ในครัวเรือน
 2. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือนใน
ชุมชนรู้จักการประหยัดและ 
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน
4. เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน สามัคคีใน
ชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีการผลิต
น้ ายาปรับผ้านุ่มใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.สามารถเป็นอาชีพ
เสริมให้กับชุมชน
4.ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนบางเรารัก
กันจริง

83 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(น้ ายาปรับผ้านุ่ม

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย 
ของครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์             
 3.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของครัวเรือน

ชุมชนหน้า
อุทยานสวรรค์

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 83



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 84

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

84 เพาะเห็ดเพ่ือ
สุขภาพ

1.เพ่ือสร้างทักษะทางด้าน
การเกษตรให้แก่ประชาชน
2.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
ความรักความสามัคคี
4.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้
บริโภคเห็ดท่ีปลอดภัยไร้
สารเคมีส่งผลดีต่อสุขภาพ

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประชาชนมีทักษะ
ทางการเกษตร           
  2.ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์     
 3.ประชาชนในชุมชนมี
ความรักความสามัคคี    
 4.ประชาชนได้บริโภค
เห็ดท่ีปลอดภัยไร้สารเคมี

ชุมชนหน้า
อุทยานสวรรค์

85 ปลูกผักปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี

1. เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน
2. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย 
ของครอบครัวในชุมชน
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถท าผลิภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคีกัน          
  2.ลดรายจ่ายของ
ประชาชนในชุมชน       
 3.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจสามารถ
ผลิตของใช้ไว้ใช้เองใน
ครัวเรือนได้

ชุมชนหน้า
อุทยานสวรรค์

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 84



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 85

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

86 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(สมุนไพรสบู่มะขาม)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
 4.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000        6,000         6,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์     3.
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของครัวเรือน 
              4.ประชาชน
ในชุมชนมีความรัก
ความสามัคคี

ชุมชนหนองผักตบ

87 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(น้ ายาปรับผ้านุ่ม)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
4.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์     3.
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของครัวเรือน 
              4.ประชาชน
ในชุมชนมีความรัก
ความสามัคคี

ชุมชนหนองผักตบ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 85



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 86

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

88 เพาะเห็ดฟางเพ่ือสุขภาพ 1.เพ่ือสร้างทักษะทางด้าน
การเกษตรให้แก่ประชาชน 
2.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
ความรักความสามัคคี    
4.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้
บริโภคเห็ดท่ีปลอดภัยไร้
สารเคมีส่งผลดีต่อสุขภาพ

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000                  7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประชาชนมีทักษะ
ทางการเกษตร           
  2.ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์     
 3.ประชาชนในชุมชนมี
ความรักความสามัคคี    
 4.ประชาชนได้บริโภค
เห็ดท่ีปลอดภัยไร้สารเคมี

ชุมชนหนองผักตบ

89 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาซักผ้า)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เกิดประโยชน์       3.
ประชาชนมีความเข้าใจ
ในการท าผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ในครัวเรือน

ชุมชนหนองปลา
แห้ง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 86



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 87

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

90 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เกิดประโยชน์       3.
ประชาชนมีความเข้าใจ
ในการท าผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ในครัวเรือน

ชุมชนหนองปลา
แห้ง

91 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาล้าง
ห้องน้ า)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000        6,000         6,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เกิดประโยชน์       3.
ประชาชนมีความเข้าใจ
ในการท าผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ในครัวเรือน

ชุมชนหนองปลา
แห้ง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 87



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 88

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

92 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (สบู่มะขาม)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าสบู่มะขาม
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางการประกอบอาชีพ
4. เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000        6,000         6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าสบู่มะขาม
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางในการประกอบ
อาชีพ
4. ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคีมากย่ิงข้ึน

ชุมชนตลาดใต้

93 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (แชมพูมะกรูด)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าแชมพูมะกรูด
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางการประกอบอาชีพ
4. เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000 7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าแชมพูมะกรูด
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางในการประกอบ
อาชีพ
4. ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคีมากย่ิงข้ึน

ชุมชนตลาดใต้

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 88



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 89

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

94 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาซักผ้า/
น้ ายาปรับผ้านุ่ม)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เกิดประโยชน์       3.
ประชาชนมีความเข้าใจ
ในการท าผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ในครัวเรือน

ชุมชนตลาดใต้

95 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (สบู่สมุนไพร)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าสบู่สมุนไพร
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางการประกอบอาชีพ
4. เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าสบู่สมุนไพร
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางในการประกอบ
อาชีพ
4. ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคีมากย่ิงข้ึน

ชุมชนสามัคคี
พัฒนา
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

96 ถนอมอาหาร
(ขิงดอง)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรุ้ในเร่ืองของ
เก่ียวกับการถนอมอาหาร
2. เพ่ือแนะน าการเลือกซ้ือ 
เลือกบริโภคอาหารท่ีเป็นการ
ถนอมอาหาร
3. เพ่ือลดรายจ่ายในครอบครัว

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000 6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้เก่ียวกับ
การถนอมอาหาร
2. ประชาชนสามารถ
เลือกซ้ือ เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นการ     
 ถนอมอาหาร
3. ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวได้

ชุมชนสามัคคี
พัฒนา

97 ผลิตภัณฑ์ยาหมองน้ า
สมุนไพร

1.เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้เร่ือง
ประโยชน์ของสมุนไพรและ
น ามาประยุกต์ใช้ได้
2.เพ่ือให้ชุมชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3.เพ่ือส่งเสริมการพ่ึงพาตนเอง
ด้านสุขภาพการใช้พืชสมุนไพร
ในชีวิตประจ าวัน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000 7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีความรู้เร่ือง
ประโยขน์ของสมุนไพร
และน ามาประยุกต์ใช้ได้
2. ชุมชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ชุมชนมีสุขภาพดี

ชุมชนสามัคคี
พัฒนา
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

98 ผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร้
หอมไล่ยุง

1. ให้ประชาชนรู้จักพ่ึงตนเอง
ในการส่งเสริมสุขภาพ
2. อนุรักษ์สมุนไพรใช้ไล่ยุง
จากภูมิปัญญา
3. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
เพ่ือใช้ในงานควบคุมโรค
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1. ประชาชนรู้จัก
พ่ึงตนเองได้มากข้ึนใน
การดูแลสุขภาพ
2. เพ่ืออนุรักษ์สมุนไพร
ไล่ยุงจากพืชสมุนไพร
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 3. ประชาชนสามารถ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในทางป้องกันโรค
4. ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

ชุมชนวัดเทวดา
สร้าง

99 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร
(สบู่มะขาม)

1.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน
2.เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครัวเรือนในชุมชน
3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคี             
2.ลดรายจ่ายของ
ครัวเรือนในชุมชน        
 3.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์

ชุมชนวัดเทวดา
สร้าง
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 92

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

100 เพาะเห็ดเพ่ือ
สุขภาพ

 1.ประชาชนมีทักษะทาง
การเกษตร
2.ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3.ประชาชนในชุมชนมีความ
รักความสามัคคี
4.ประชาชนได้บริโภคเห็ดท่ี
ปลอดภัยไร้สารเคมี

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประชาชนมีทักษะ
ทางการเกษตร           
  2.ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์     
 3.ประชาชนในชุมชนมี
ความรักความสามัคคี    
 4.ประชาชนได้บริโภค
เห็ดท่ีปลอดภัยไร้สารเคมี

ชุมชนวัดเทวดา
สร้าง

101 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1.เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
3.เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
ของชาวบ้าน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                
2.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน                  
3.ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคี

ชุมชนฟ้าใหม่
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 93

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

102 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (สบู่สมุนไพร)

1.เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
3.เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
ของชาวบ้าน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                
2.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน                  
3.ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคี

ชุมชนฟ้าใหม่

103 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (ยาสระผม
สมุนไพร)

1.เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
3.เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
ของชาวบ้าน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                
2.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน                  
3.ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคี

ชุมชนฟ้าใหม่
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 94

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

104 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1.เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
3.เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
ของชาวบ้าน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                
2.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน                  
3.ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคี

ชุมชนเดชาพัฒนา

105 ถนอมอาหารไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน

1.เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
3.เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
ของชาวบ้าน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                
2.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน                  
3.ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคี

ชุมชนเดชาพัฒนา

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 94



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 95

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

106 ปลูกผัก ปลูกสมุนไพร
ปลอดภัยจากสารเคมี

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การปลูกผักปลอดสารพิษไว้ใน
ชุมชน
2.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้
บริโภคผักปลอดสารพิษ
3.เพ่ือให้ชาวบ้านมีการรวมตัว
กันในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
มีความสามัคคีภายในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000        6,000         6,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประชาชนได้ความรู้
ในการปลูกผักปลอด
สารพิษไว้ในชุมชน
2.ประชาชนมีผักปลอด
สารพิษไว้บริโภคภายใน
ชุมชน
3.ประชาชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนเดชาพัฒนา

107 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(น้ ายาล้างจาน
จากสมุนไพร)

1.เพ่ือลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 3.เพ่ือ
ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนหนอง
สาหร่ายพัฒนา

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 95



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 96

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

108 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(น้ ายาซักผ้า)

1.เพ่ือลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 3.เพ่ือ
ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนหนอง
สาหร่ายพัฒนา

109 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1.เพ่ือลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 3.เพ่ือ
ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนหนอง
สาหร่ายพัฒนา

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 96



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 97

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

110 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              (สบู่
มะขามสมุนไพร)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000        6,000         6,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชนรวมใจ
พัฒนา

111 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              
(น้ ายาปรับผ้านุ่ม)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชนรวมใจ
พัฒนา

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 97



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 98

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

112 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              
(น้ ายาสระผมสูตร
มะกรูด/สมุนไพร)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชนรวมใจ
พัฒนา

113 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (การท าน้ ายา
ซักผ้า)

1. เพ่ือส่งเสริมในครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาซักผ้าใช้เองใน
ครัวเรือน
 2. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือนใน
ชุมชนรู้จักการประหยัดและ 
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน
4. เพ่ือต้องการให้คนในชุมชน
มีการรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสามัคคี

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีการผลิต
น้ ายาซักผ้าใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.สามารถเป็นอาชีพ
ให้กับชุมชน
4.ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนสุขสวรรค์
พัฒนา

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 98



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 99

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

114 ถนอมอาหาร(มะนาวดอง) 1.เพ่ือผลิตมะนาวดองข้ึน
บริโภคเองภายในครอบครัว
และชุมชน
2.เพ่ือส่งเสริมความรู้เร่ือง
มะนาวดองให้แก่ประชาชน
3.เพ่ือสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
4.เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการ
ท ามะนาวดอง ให้ลูกๆ 
หลานๆต่อไป

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ได้มะนาวดองไว้
บริโภคภายในชุมชน   
2.ส่งเสริมความรู้เร่ือง
มะนาวดองให้แก่
ประชาชน       3.สร้าง
โอกาสและทางเลือกใน
การประกอบอาชีพเสริม 
4.ประชาชนได้ถนอม
อาหารไว้รับประทาน
นอกฤดูกาลได้

ชุมชนสุขสวรรค์
พัฒนา

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 99



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 100

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

115 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาปรับผ้านุ่มใช้เอง
ในครัวเรือน
 2. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือนใน
ชุมชนรู้จักการประหยัดและ 
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน
4. เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน สามัคคีใน
ชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีการผลิต
น้ ายาปรับผ้านุ่มใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.สามารถเป็นอาชีพ
เสริมให้กับชุมชน
4.ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนสุขสวรรค์
พัฒนา

116 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              
(น้ ายาปรับผ้านุ่มสมุนไพร)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000                  7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชน         
ธารบัวสวรรค์ - 
สิริทรัพย์ (สันคู)

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 100



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 101

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

117 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              
(น้ ายาซักผ้าสมุนไพร)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชน         
ธารบัวสวรรค์ - 
สิริทรัพย์ (สันคู)

118 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              
(ตะไคร้หอมไล่ยุง)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000        6,000                  6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชน         
ธารบัวสวรรค์ - 
สิริทรัพย์ (สันคู)

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 101



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 102

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

119 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(น้ ายาปรับผ้านุ่ม)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
4.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000        6,000         6,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์     
3.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของครัวเรือน
4.ประชาชนในชุมชนมี
ความรักความสามัคคี

ชุมชนเจ้าแม่ศรี
จันทร์

120 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร  
(สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง)

1. ให้ประชาชนรู้จักพ่ึงตนเอง
ในการส่งเสริมสุขภาพ
2. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน   

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนพ่ึงตนเอง
ในการส่งเสริมสุขภาพ   
 2.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 3.ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  4.ประชาชนมีความรู้
เพ่ิมเติมและเข้าใจใน
การท าผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน

ชุมชนเจ้าแม่ศรี
จันทร์

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 102



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 103

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

121 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(ยาสีฟันสมุนไพร)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
4.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        8,000          8,000          8,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์     3.
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของครัวเรือน 
  4.ประชาชนในชุมชนมี
ความรักความสามัคคี

ชุมชนเจ้าแม่ศรี
จันทร์

122 ผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร้
หอมไล่ยุง

1. ให้ประชาชนรู้จักพ่ึงตนเอง
ในการส่งเสริมสุขภาพ
2. อนุรักษ์สมุนไพรใช้ไล่ยุง
จากภูมิปัญญา
3. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
เพ่ือใช้ในงานควบคุมโรค
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1. ประชาชนรู้จัก
พ่ึงตนเองได้มากข้ึนใน
การดูแลสุขภาพ
2. เพ่ืออนุรักษ์สมุนไพร
ไล่ยุงจากพืชสมุนไพร
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 3. ประชาชนสามารถ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในทางป้องกันโรค
4. ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

ชุมชนเขาโกรก
พม่า

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 103



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 104

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

123 ผลิตภัณฑของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร
(สบู่มะขาม

1.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน
2.เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครัวเรือนในชุมชน
3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคี             
2.ลดรายจ่ายของ
ครัวเรือนในชุมชน        
 3.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์

ชุมชนเขาโกรก
พม่า

124 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1.เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมยาม
ว่างให้เกิดประโยชน์
3.เพ่ือดับกล่ินเหม็นและลด
การอุดตันของท่อระบายน้ า

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประชาชนประหยัด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน    
 2.ประชาชนมีกิจกรรม
ท ายามว่างเกิดประโยชน์
 3.ลดกล่ินเหม็น และ
ลดการอุดตันของท่อ
ระบายน้ า

ชุมชนเขาโกรก
พม่า
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

125 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1.เพ่ือลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 3.เพ่ือ
ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนวิมานลอย

126 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(น้ ายาซักผ้า)

1.เพ่ือลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 3.เพ่ือ
ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนวิมานลอย
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

127 ถนอมอาหาร(แหนมเห็ด
นางฟ้า)

1.เพ่ือลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือนและเป็นการถนอม
อาหาร 2. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 3.เพ่ือ
ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือนและเป็นการ
ถนอมอาหาร 2. เป็น
การส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชน 3.ร่วมกันท า
กิจกรรมยามว่างให้เกิด
ประโยชน์

ชุมชนวิมานลอย

128 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสุมนไพร 
(การท าน้ ายาซักผ้า)

1. เพ่ือส่งเสริมในครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาซักผ้าใช้เองใน
ครัวเรือน
 2. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือนใน
ชุมชนรู้จักการประหยัดและ 
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน
4. เพ่ือต้องการให้คนในชุมชน
มีการรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสามัคคี

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีการผลิต
น้ ายาซักผ้าใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.สามารถเป็นอาชีพ
ให้กับชุมชน
4.ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนพระบาง
มงคล
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

129 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (การท าน้ ายา
ปรับผ้านุ่ม)

1. เพ่ือส่งเสริมในครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาปรับผ้านุ่มใช้เอง
ในครัวเรือน
 2. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือนใน
ชุมชนรู้จักการประหยัดและ 
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน
4. เพ่ือต้องการให้คนในชุมชน
มีการรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสามัคคี

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีการผลิต
น้ ายาปรับผ้านุ่มใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.สามารถเป็นอาชีพ
ให้กับชุมชน
4.ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนพระบาง
มงคล
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

130 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(ตะไคร้หอมไล่ยุง)

1. ให้ประชาชนรู้จักพ่ึงตนเอง
ในการส่งเสริมสุขภาพ
2. อนุรักษ์สมุนไพรใช้ไล่ยุง
จากภูมิปัญญา
3. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
เพ่ือใช้ในงานควบคุมโรค
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และเป็นอาชีพเสริมให้กับ
ครอบครัว

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1. ประชาชนรู้จัก
พ่ึงตนเองได้มากข้ึนใน
การดูแลสุขภาพ
2. เพ่ืออนุรักษ์สมุนไพร
ไล่ยุงจากพืชสมุนไพร
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 3. ประชาชนสามารถ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในทางป้องกันโรค
4. ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
เป็นอาชีพเสริมได้

ชุมชนพระบาง
มงคล

131 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1.เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
3.เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
ของชาวบ้าน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                
2.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน                  
3.ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคี

ชุมชนวมินทร์
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

132 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (สบู่มะขาม)

1.เพ่ือผลิตสบู่มะขามไว้ใช้ใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. เพ่ือลดรายจ่ายในครอบครัว

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ได้ผลผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสบู่
มะขาม                    
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
3.ลดภาระค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน

ชุมชนนวมินทร์

133 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (ยาสระผม
มะกรูด)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถท าผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน                         
2.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน                 
 3.เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย 
ของครัวเรือนในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000        6,000         6,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถท าผลิตภัณฑ์
ของใช้ในครัวเรือนได้    
 2.ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคี              
 3.ลดรายจ่ายของ
ครัวเรือนในชุมชน

ชุมชนนวมินทร์

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 109



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 110

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

134 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
สเปรย์ตะไคร้หอม

1.เพ่ือผลิตสเปรย์ตะไคร้หอม
ไล่ยุงท่ีท ามาจาพืชสมุนไพร
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้การท า
สเปรย์ตะไคร้หอม ไล่ยุงและ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000 6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ได้ผลผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร สเปรย์ตะไคร้
หอม
2. ประชาชนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้การท า
สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง
และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน

ชุมชนหน้าโรง
เกลือ

135 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาซักผ้า)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เกิดประโยชน์           
3.ประชาชนมีความ
เข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน

ชุมชนหน้าโรง
เกลือ
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 111

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

136 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาล้าง
ห้องน้ า)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย 
ของครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน   
                      4.เพ่ือให้
ประชาชนในชุมชน   มี
ผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัยไว้ใช้    
ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000 7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์     3.
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของครัวเรือน 
              4.ประชาชน
ในชุมชนมีความรัก
ความสามัคคี

ชุมชนหน้าโรง
เกลือ

137 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร
(การท าน้ ายาล้างจาน
จากมะนาว/มะกรูด)

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาล้างจานใช้เอง
ในครัวเรือน 
2.เพ่ือต้องการให้ครัวเรือนใน
ชุมชนรู้จักการประหยัดและ
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน 
3.เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน
4.เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีการผลิต
น้ ายาล้างจานใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.สามารถเป็นอาชีพ
เสริมให้กับชุมชน
4.ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนเขานก
กระเต็น
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 112

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

138 ถนอมอาหาร(ผักกาดดอง) 1.เพ่ือผลิตผักกาดดองข้ึน
บริโภคเองภายในครอบครัว
และชุมชน
2.เพ่ือส่งเสริมความรู้เร่ือง
ผักกาดดองให้แก่ประชาชน
3.เพ่ือสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
4.เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการ
ท าผักกาดดอง ให้ลูกๆ 
หลานๆต่อไป

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ได้ผักกาดดองไว้
บริโภคภายในชุมชน   
2.ส่งเสริมความรู้เร่ือง
ผักกาดดองให้แก่
ประชาชน                
3.สร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเสริม 
4.ประชาชนได้ถนอม
อาหารไว้รับประทาน
นอกฤดูกาลได้

ชุมชนเขานก
กระเต็น

139 ถนอมอาหาร(มะนาวดอง) 1.เพ่ือผลิตมะนาวดองข้ึน
บริโภคเองภายในครอบครัว
และชุมชน
2.เพ่ือส่งเสริมความรู้เร่ือง
มะนาวดองให้แก่ประชาชน
3.เพ่ือสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
4.เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการ
ท ามะนาวดอง ให้ลูกๆ 
หลานๆต่อไป

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ได้มะนาวดองไว้
บริโภคภายในชุมชน   
2.ส่งเสริมความรู้เร่ือง
มะนาวดองให้แก่
ประชาชน                
3.สร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเสริม
4.ประชาชนได้ถนอม
อาหารไว้รับประทาน
นอกฤดูกาลได้

ชุมชนเขานก
กระเต็น

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 112



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 113

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

140 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1.เพ่ือลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 3.เพ่ือ
ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนถาวรพัฒนา

141 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(น้ ายาซักผ้า)

1.เพ่ือลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 3.เพ่ือ
ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนถาวรพัฒนา
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 114

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

142 ผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร์
หอมไล่ยุง

1.เพ่ือลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 3.เพ่ือ
ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนถาวรพัฒนา

143 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(น้ ายาซักผ้าจุริ
นทรีย์)

1.เพ่ือลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 3.เพ่ือ
ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนวัดไทรใต้

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 114



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 115

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

144 ถนอมอาหาร(มะนาวดอง) 1.เพ่ือลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือนและเป็นการถนอม
อาหาร 2. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 3.เพ่ือ
ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือนและเป็นการ
ถนอมอาหาร 2. เป็น
การส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชน 3.ร่วมกันท า
กิจกรรมยามว่างให้เกิด
ประโยชน์

ชุมชนวัดไทรใต้

145 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(น้ ายาสระผม
สมุนไพร)

1.เพ่ือลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 3.เพ่ือ
ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 2. เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.ร่วมกันท ากิจกรรม
ยามว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนวัดไทรใต้
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 116

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

146 ผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร้
หอมไล่ยุง

1. ให้ประชาชนรู้จักพ่ึงตนเอง
ในการส่งเสริมสุขภาพ
2. อนุรักษ์สมุนไพรใช้ไล่ยุง
จากภูมิปัญญา
3. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
เพ่ือใช้ในงานควบคุมโรค
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1. ประชาชนรู้จัก
พ่ึงตนเองได้มากข้ึนใน
การดูแลสุขภาพ
2. เพ่ืออนุรักษ์สมุนไพร
ไล่ยุงจากพืชสมุนไพร
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 3. ประชาชนสามารถ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในทางป้องกันโรค
4. ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

ชุมชนวัดไทรเหนือ

147 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร
(สบู่มะขาม)

1.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน
2.เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครัวเรือนในชุมชน
3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคี             
2.ลดรายจ่ายของ
ครัวเรือนในชุมชน        
 3.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์

ชุมชนวัดไทรเหนือ
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 117

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

148 ถนอมอาหาร
(ขิงดอง)

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครัว
เรือนมีการแปรรูปสมุน
ไพร รับประทานเองใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือต้องการให้ครัว
ในชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและเพ่ือลด
รายจ่ายในครัวเรือน
3.เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ในการแปรรูปสมุนไพร
4.เพ่ือต้องการให้คนใน
ชุมชนมีการรวมตัวและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เสริมสร้างความสามัคคี
ในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนมีอาหาร
แปรรูปไว้รับประทาน
เองในครัวเรือน           
  2.ประชาชนรู้จักการ
ประหยัดและลดรายจ่าย
ในครัวเรือน       3.
ประชาชนมีความรู้เร่ือง
การแปรรูปสมุนไพร 4.
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมก่อให้เกิดความ
สามัคคี

ชุมชนวัดไทรเหนือ
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 118

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

149 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              
(น้ ายาปรับผ้านุ่ม)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000                  7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชน     
ประชานุเคราะห์

150 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              
(น้ ายาสระผมสมุนไพร)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000                  7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชน     
ประชานุเคราะห์
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 119

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

151 ถนอมอาหาร      
(มะนาวดอง)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000        6,000                  6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชน     
ประชานุเคราะห์

152 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์      3.
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือน

ชุมชนข้างพวน.

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 119



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 120

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

153 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาซักผ้า)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์      3.
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือน

ชุมชนข้างพวน.

154 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (แชมพูมะกรูด)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าแชมพูมะกรูด
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางการประกอบอาชีพ
4. เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000 6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าแชมพูมะกรูด
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางในการประกอบ
อาชีพ
4. ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคีมากย่ิงข้ึน

ชุมชนข้างพวน.

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 120



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 121

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

155 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(การท าน้ ายา
ปรับผ้านุ่ม)

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาปรับผ้านุ่มใช้เอง
ในครัวเรือน 
2.เพ่ือต้องการให้ครัวเรือนใน
ชุมชนรู้จักการประหยัดและ
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน 
3.เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน
4.เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีการผลิต
น้ ายาปรับผ้านุ่มใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.สามารถเป็นอาชีพ
เสริมให้กับชุมชน
4.ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนหลวงปู่
ท้าวพัฒนา

156 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(การท าน้ ายา
ซักผ้า)

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาซักผ้าใช้เองใน
ครัวเรือน 
2.เพ่ือต้องการให้ครัวเรือนใน
ชุมชนรู้จักการประหยัดและ
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน 
3.เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน
4.เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีการผลิต
น้ ายาซักผ้าใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.สามารถเป็นอาชีพ
เสริมให้กับชุมชน
4.ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนหลวงปู่
ท้าวพัฒนา

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 121



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 122

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

157 ปลูกผัก  ปลูกสมุนไพร
ปลอดภัยสารเคมีตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภค
ผักปลอดสารพิษ
2.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพดีข้ึน
3.เพ่ือลดรายจ่ายภายในชุมชน
4.เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
ภายในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้บริโภคผักท่ีสะอาด
และปลอดภัย ผลผลิตท่ี
ได้ปลอดภัยจากสารพิษ
2.ประชาชนมีสุขภาพดี
ข้ึน
3.ลดรายจ่ายของ
ประชาชนในชุมชน
4.เพ่ิมความสามัคคี
ภายในชุมชน

ชุมชนหลวงปู่
ท้าวพัฒนา

158 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(สมุนไพรสบู่มะขาม)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
4.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000        6,000         6,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์
3.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของครัวเรือน
4.ประชาชนในชุมชนมี
ความรักความสามัคคี

ชุมชนวัดพุทธ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 122



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 123

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

159 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(น้ ายาปรับผ้านุ่ม)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
4.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000         ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์
3.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของครัวเรือน
4.ประชาชนในชุมชนมี
ความรักความสามัคคี

ชุมชนวัดพุทธ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 123



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 124

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

160 ท าน้ ามันเหลืองสมุนไพร 1. เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การท าน้ ามันเหลืองสมุนไพรใช้
เองในครัวเรือน
2. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือนใน
ชุมชนรู้จักการประหยัดและ 
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ใน
การท าน้ ามันเหลืองสมุนไพรใช้
เองในครัวเรือน
4. เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสามัคคีภายในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ประชาชนมีน้ ามัน
เหลืองสมุนไพรใช้เองใน
ครัวเรือนเพ่ือบรรเทา
อาการป่วยต่างๆ
2. ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ 
สามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3. ประชาชนมีความรู้ใน
การท าน้ ามันเหลือง
สมุนไพรใช้เองใน
ครัวเรือน
4. ประชาชนมีการ
รวมตัวกัน สร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนวัดพุทธ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

161 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(การท าน้ ายา
ปรับผ้านุ่ม)

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาปรับผ้านุ่มใช้เอง
ในครัวเรือน 
2.เพ่ือต้องการให้ครัวเรือนใน
ชุมชนรู้จักการประหยัดและ
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน 
3.เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน
4.เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีการผลิต
น้ ายาปรับผ้านุ่มใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.สามารถเป็นอาชีพ
เสริมให้กับชุมชน
4.ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนสวัสดีพัฒนา

162 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(การท าน้ ายา
ซักผ้า)

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาซักผ้าใช้เองใน
ครัวเรือน 
2.เพ่ือต้องการให้ครัวเรือนใน
ชุมชนรู้จักการประหยัดและ
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน 
3.เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน
4.เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีการผลิต
น้ ายาซักผ้าใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.สามารถเป็นอาชีพ
เสริมให้กับชุมชน
4.ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนสวัสดีพัฒนา
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

163 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร  
(ตะไคร้หอมไล่ยุง)

1. ให้ประชาชนรู้จักพ่ึงตนเอง
ในการส่งเสริมสุขภาพ
2. อนุรักษ์สมุนไพรใช้ไล่ยุง
จากภูมิปัญญา
3. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
เพ่ือใช้ในงานควบคุมโรค
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และเป็นอาชีพเสริมให้กับ
ครอบครัว

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชน
ได้รับความรู้
ในการด าเนิน
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80

 1. ประชาชนรู้จัก
พ่ึงตนเองได้มากข้ึนใน
การดูแลสุขภาพ
2. เพ่ืออนุรักษ์สมุนไพร
ไล่ยุงจากพืชสมุนไพร
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 3. ประชาชนสามารถ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในทางป้องกันโรค
4. ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
เป็นอาชีพเสริมได้

ชุมชนสวัสดีพัฒนา

164 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              
(น้ ายาถูพ้ืนสูตรสมุนไพร)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000        6,000                  6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชนสุขสวัสด์ิ 
(ศูนย์ท่ารถ)
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

165 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              
(น้ ายาปรับผ้านุ่ม)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000                  7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชนสุขสวัสด์ิ 
(ศูนย์ท่ารถ)

166 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              (ยา
หม่องสมุนไพร)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชนสุขสวัสด์ิ 
(ศูนย์ท่ารถ)

167 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(สมุนไพรสบู่มะขาม)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน   
                                4.
เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี
ในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000         ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์     3.
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของครัวเรือน 
              4.ประชาชน
ในชุมชนมีความรัก
ความสามัคคี

ชุมชนเจ้าพ่อ
เศรษฐี
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

168 แปรรูปสมุนไพร (ขิงดอง
สารพัดประโยชน์)

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครัว
เรือนมีการแปรรูปสมุน
ไพร รับประทานเองใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือต้องการให้ครัวเรือน
ในชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและเพ่ือลด
รายจ่ายในครัวเรือน
3.เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ในการแปรรูปสมุนไพร
4.เพ่ือต้องการให้คนใน
ชุมชนมีการรวมตัวและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เสริมสร้างความสามัคคี
ในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนมีขิงดอง
สมุนไพรสารพัดประ 
โยชน์ไว้รับประทานใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือบรรเทาอาการ
ป่วยต่างๆ
3.ครัวเรือนในชุมชนรู้จัก
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
4.ประชาชนมีความรู้
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสมุนไพร
5.ประชาชนมีการรวมตัว
กัน สร้างความสามัคคี
ในชุมชน

ชุมชนเจ้าพ่อ
เศรษฐี
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

169 ถนอมอาหาร (มะนาว
ดอง)

1.เพ่ือผลิตมะนาวดองไว้
บริโภคภายในชุมชน
2.เพ่ือส่งเสริมความรู้เร่ือง
มะนาวดองให้แก่ประชาชน 
3.เป็นการถนอมอาหาร เก็บไว้
รับประทานนอกฤดูกาล       
4.เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ได้มะนาวดองไว้
บริโภคภายในชุมชน
2.ส่งเสริมความรู้เร่ือง
มะนาวดองให้แก่
ประชาชน
3.ประชาชนได้ถนอม
อาหารไว้รับประทาน
นอกฤดูกาลได้           
 4.ลดรายจ่ายของ
ประชาชนในครัวเรือน

ชุมชนเจ้าพ่อ
เศรษฐี

170 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              (สบู่
มะขามสมุนไพร)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชนดารารัตน์4

171 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน              (ยา
หม่องน้ าสมุนไพร)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชนดารารัตน์4
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

172 ถนอมอาหาร (มะนาว
ดอง)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน                          
 2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ไว้
ใช้ในครัวเรือน            
   2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน                  
   3.ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ชุมชนดารารัตน์4

173 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร
(การท าน้ ายาล้างจาน
จากมะนาว/มะกรูด)

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาล้างจานใช้เอง
ในครัวเรือน 
2.เพ่ือต้องการให้ครัวเรือนใน
ชุมชนรู้จักการประหยัดและ
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน 
3.เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน
4.เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        6,000          6,000          6,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีการผลิต
น้ ายาล้างจานใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.สามารถเป็นอาชีพ
เสริมให้กับชุมชน
4.ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

174 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(การท าน้ ายา
ซักผ้า)

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาซักผ้าใช้เองใน
ครัวเรือน 
2.เพ่ือต้องการให้ครัวเรือนใน
ชุมชนรู้จักการประหยัดและ
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน 
3.เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน
4.เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีการผลิต
น้ ายาซักผ้าใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.สามารถเป็นอาชีพ
เสริมให้กับชุมชน
4.ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา

175 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(การท าน้ ายา
ปรับผ้านุ่ม)

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาปรับผ้านุ่มใช้เอง
ในครัวเรือน 
2.เพ่ือต้องการให้ครัวเรือนใน
ชุมชนรู้จักการประหยัดและ
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน 
3.เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน
4.เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีการผลิต
น้ ายาปรับผ้านุ่มใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.สามารถเป็นอาชีพ
เสริมให้กับชุมชน
4.ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 132

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

176 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
4.เพ่ือให้ประชาชนมี
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความปลอดภัยใช้
ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000  ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์
3.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของครัวเรือน
4.ประชาชนในชุมชนมี
ความรักความสามัคคี

ชุมชนสะพาน
ใหม่พัฒนา

177 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (สบู่สมุนไพร)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าสบู่สมุนไพร
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางการประกอบอาชีพ
4. เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000        6,000         6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าสบู่สมุนไพร
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางในการประกอบ
อาชีพ
4. ประชาชนในชุมชน
สะพานใหม่พัฒนามี
ความสามัคคีมากย่ิงข้ึน

ชุมชนสะพาน
ใหม่พัฒนา
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 133

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

178 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(ยากันยุงสมุนไพร)

1.เพ่ือผลิตสเปรย์ตะไคร้หอม
ไล่ยุงท่ีท ามาจากพืชสมุนไพร
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้การท า
สมุนไพร ไล่ยุงและลดรายจ่าย
ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000 7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 1.ได้ผลผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร สเปรย์ตะไคร้
หอม
2. ประชาชนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้การท า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง
ได้และช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ชุมชนสะพาน
ใหม่พัฒนา

179 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชนมี
รายจ่ายท่ีลดลง 
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการและวิธีการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน

ชุมชนเขากบ
เอราวัณ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

180 ถนอมอาหาร
(ไข่เย่ียวม้า)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้ในเร่ืองของการ
ถนอมอาหาร
2. เพ่ือแนะน าการเลือกซ้ือ 
เลือกบริโภคอาหารท่ีมี
ประโยชน์
3. เพ่ือลดรายจ่ายในครอบครัว

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000        6,000         6,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้เก่ียวกับสาร
ไอโอดีน โรคขาดสาร
ไอโอดีนและการป้องกัน
2. ประชาชนสามารถ
เลือกซ้ือ เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน
ท่ีขายตามท้องตลาด
3. ประชาชนในชุมชน
ลดรายจ่ายในครอบครัว

ชุมชนเขากบ
เอราวัณ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

181 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (แชมพูสระผม
สูตรสมุนไพร)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าแชมพูจากสมุนไพร
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางการประกอบอาชีพ
4. เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000 7,000          7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าแชมพูสมุนไพร
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางในการประกอบ
อาชีพ
4. ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคีมากย่ิงข้ึน

ชุมชนเขากบ
เอราวัณ

182 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(สเปรย์ตะไคร้
ไล่ยุง)

1.เพ่ือผลิตสเปรย์ตะไคร้หอม
ไล่ยุงท่ีท ามาจากพืชสมุนไพร
2.เพ่ือให้ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถเป็นผู้ผลิต
และถ่ายทอดความรู้การท า
สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงได้

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

        7,000          7,000          7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ได้ผลผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร
 สเปรย์ตะไคร้หอม
2. ช่วยให้ประชาชน
สามารถถ่ายทอดความรู้
การท าสเปรย์ตะไคร้
หอมไล่ยุงได้

ชุมชนเขาช่องลม
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

183 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาซักผ้า)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

7,000        7,000         7,000         ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์      3.
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือน

ชุมชนเขาช่องลม

184 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
25 คน 
2. มีการด าเนินงาน
โครงการฯจ านวน  1 คร้ัง

6,000        6,000         6,000         ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน       
 2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์      3.
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือน

ชุมชนเขาช่องลม
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

185 พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
เกิดความรัก ความสามัคคีใน
ชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของ
ประชาชนในชุมชน
4. เพ่ือเป็นการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตประจ าวัน

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน 
10 ชุมชน

    200,000      200,000       200,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
ท ากิจกรรม
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชน
เกิดความรัก ความ
สามัคคีในชุมชน
2. ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. ลดรายจ่ายของ
ประชาชนในชุมชน
4. ประชาชนรู้จักน้อม
น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตประจ าวัน

กองสวัสดิการ
สังคม

รวมงบประมาณ 200,000    200,000    1,620,000  1,620,000   1,620,000    
รวมจ านวนโครงการ 1             1             185          185           185            
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 34

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

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

1 รณรงค์และให้ความรู้
เก่ียวกับไอโอดีนในเด็ก
ปฐมวัย

เพ่ือให้ความรู้แก่พนักงาน
ครู ครูผู้ดูแลเด็ก และ
เจ้าหน้าท่ีโภชนาการ 
เก่ียวกับความส าคัญของ
ไอโอดีนกับเด็กปฐมวัย

จัดอบรม พนักงานครู  ครู
ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าท่ี
โภชนาการของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ทุกแห่ง จ านวน
 60 คน

       60,000        65,000        65,000        65,000        65,000 พนักงานครู ครู
ผู้ดูแลเด็ก และ
เจ้าหน้าท่ี
โภชนาการมีความรู้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90

พนักงานครู  ครูผู้ดูแล
เด็ก เจ้าหน้าท่ี
โภชนาการของ
สถานศึกษาสังกัดฯ มี
ความรู้เก่ียวกับการ
ส่งเสริมไอโอดีนในเด็ก
ปฐมวัย

ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ 60,000       65,000       65,000       65,000       65,000       
รวมจ านวนโครงการ 1              1              1              1              1              

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ
แบบ ผ.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 จัดท ำแผนแม่บทใน
กำรพัฒนำเมือง
จักรยำน ระยะท่ี  2

เพ่ือรองรับสนับสนุน
ส่งเสริมกำรพัฒนำเมือง
จักรยำน

กำรออกแบบโครงข่ำย
จักรยำนและส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวก ป้ำยและ
สัญลักษณ์ในกำรใช้
จักรยำนข้ันรำยละเอียด

1,000,000     จ ำนวนผู้ใช้
จักรยำน

มีโครงข่ำยจักรยำนท่ี
จอดและส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวก ป้ำย
และสัญลักษณ์ในกำร
ใช้จักรยำนข้ัน
รำยละเอียด

ส ำนักกำรช่ำง

2 รณรงค์ประชำสัมพันธ์
กำรเสียค่ำธรรมเนียม 
กำรบ ำบัดน้ ำเสียภำยใน
เขต เทศบำลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนในเขตพ้ืนท่ี
บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียทรำบ
และเต็มใจในกำรเสีย
ค่ำธรรมเนียมกำรบ ำบัดน้ ำ
เสีย

จัดท ำส่ือเผยแพร่ เพ่ือ
รณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนรับรู้และเต็มใจ
ในกำรเสียค่ำธรรมเนียม
และบ ำบัดน้ ำเสีย

        100,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
รับรู้ข่ำวสำรกำร
เสียค่ำบ ำบัดน้ ำ
เสีย

ประชำชนรับรู้และ
เต็มใจท่ีจะเสีย
ค่ำธรรมเนียมกำร
บ ำบัดน้ ำเสีย/
เทศบำลมีรำยได้
เพ่ิมข้ึน

ส ำนักกำรช่ำง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

3 จัดท ำโปรแกรมบริหำร
จัดกำร กำรจัดเก็บค่ำ
บ ำบัดน้ ำเสียร่วมกับ
กำรจัดเก็บค่ำน้ ำประปำ

เพ่ือจัดเก็บค่ำธรรมเนียม
กำรบ ำบัดน้ ำเสียตำมเทศ
บัญญัติว่ำด้วยกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมบ ำบัดน้ ำเสีย
 ปี 2553

โปรแกรมจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมบ ำบัดน้ ำ
เสียท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี
ให้บริกำรประชำชน 
รำยละเอียดตำมขอบเขต
และข้อก ำหนดงำนของ
เทศบำล

      1,500,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ช ำระค่ำธรรม
เนียมบ ำบัด
น้ ำเสีย

เทศบำลนคร
นครสวรรค์มีรำยได้
จำกกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมบ ำบัด
น้ ำเสียเพ่ิมข้ึน

ส ำนักกำรช่ำง

4 บริหำรจัดกำรและกำร
ก ำจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนลงทุน โดย
เอกชน เทศบำลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือให้เอกชนเข้ำมำร่วม
ลงทุนบริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยชุมชนและขยะบ่อฝัง
กลบของเทศบำลนคร
นครสวรรค์ และ อปท. 
พ้ืนท่ีใกล้เคียงโดยใช้
เทคโนโลยีแปลงขยะมูล
ฝอยชุมชนเป็นเช้ือเพลิง
พลังงำน RDF

ระบบท่ีน ำขยะมูลฝอย
ชุมชนและขยะบ่อฝังกลบ
มำผ่ำนกำรย่อยเพ่ือลด
ขนำดกำรคัดแยกและ
ปรับปรุงคุณภำพให้เป็น
เช้ือเพลิงพลังงำน RDF 
รำยละเอียดตำม
ข้อก ำหนดของเทศบำล

    18,250,000 ปริมำณขยะมูล
ฝอยชุมชนและ
ขยะในบ่อฝัง
กลบในพ้ืนท่ีฝัง
กลบลดน้อยลง

เพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยชุมชน ท่ี
ทันสมัยและถูกหลัก
สุขำภิบำลสำมำรถน ำ
ขยะมูลฝอยชุมชน
และขยะบ่อฝังกลบ
มำแปลงเป็น
เช้ือเพลิงพลังงำน 
RDF รองรับกำร
เจริญเติบโตของ
ชุมชนเมืองในอนำคต
ได้

ส ำนักกำรช่ำง

ค่าก าจัดขยะ
มูลฝอยรายปี
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

5 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)

1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี
2. เพ่ือด ำเนินกำรสนับสนุน
งำนในกิจกรรมต่ำง ๆ ตำม
โครงกำร อพ.สธ.
3. เพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูล
ทรัพยำกรท้องถ่ินท้ัง
ทรัพยำกรกำยภำพ, 
ทรัพยำกรชีวภำพ และ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำ
4. เพ่ือติดต้ัง "ศูนย์อนุรักษ์
และพัฒนำทรัพยำกร
ท้องถ่ิน"

 - ปกปักษ์พันธุกรรมพืช
 - ส ำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช
 - ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
 - สร้ำงจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 - สนับสนุนกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

        200,000 ฐำนข้อมูล
ทรัพยำกร
ท้องถ่ินมี
ประสิทธิภำพ
ค้นหำง่ำยและ
มีพันธ์ุไม้เพ่ิมข้ึน
 ร้อยละ 90

มีฐำนข้อมูล
ทรัพยำกรท้องถ่ินท้ัง
ทรัพยำกรกำยภำพ 
ทรัพยำกรชีวภำพ
และทรัพยำกร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำ

ส ำนักกำรช่ำง
ส ำนักกำรศึกษำ
ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

6 อุทยำนสวรรค์อุทยำน
แห่งกำรเรียนรู้ควำม
หลำกหลำยชีวภำพ

เพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ

ส ำรวจควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ พืช /สัตว์พ้ืน
ถ่ิน

        100,000 จ ำนวน
ฐำนข้อมูล
ควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพ

เกิดกำรอนุรักษ์ควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพ

ส ำนักกำรช่ำง
ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

7 มรดกนครสวรรค์เมือง
แห่งกำรเรียนรู้ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ

เพ่ือจัดท ำข้อมูลควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ

ส ำรวจควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ พืช/สัตว์พ้ืนถ่ิน

300,000        จ ำนวนฐำน
ข้อมูลควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพ

เกิดกำรอนุรักษ์ควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพ

ส ำนักกำรช่ำง
ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

8 ศึกษำแนวทำงกำรลด
ค่ำพลังงำนในกำรเดิน
ระบบปรับปรุง
คุณภำพน้ ำ เทศบำล
นครนครสวรรค์ 

เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรลด
ค่ำพลังงำนในกำรเดิน
ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ 
เทศบำลนครนครสวรรค์ 

จ้ำงท่ีปรึกษำ เพ่ือศึกษำ 
วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนำแนวทำงกำรลดค่ำ
พลังงำนในกำรเดินระบบ
ปรับปรุงคุณภำพน้ ำ 
เทศบำลนครนครสวรรค์ 

1,000,000     จ ำนวนค่ำ
พลังงำนท่ีใช้
เดินระบบ
ปรับปรุง
คุณภำพน้ ำมี
จ ำนวนลดลง

กำรใช้พลังงำนในโรง
ปรับปรุงคุณภำพน้ ำ 
ลดลงและมี
ประสิทธิภำพ

ส ำนักกำรช่ำง
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล

9 ต้นแบบปำกน้ ำโพเมือง
คำร์บอนต่ ำ

เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และ
เป็นส่ือประชำสัมพันธ์ให้
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
เมืองคำร์บอนต่ ำ

แผ่น VDO ปำกน้ ำโพ
เมืองคำร์บอนต่ ำ 500 
แผ่น แผ่นพับ
ประชำสัมพันธ์ 5,000 
แผ่น อบรมคณะท ำงำน 
40 คน

300,000        จ ำนวนแผ่น  
VDO ประชำ
สัมพันธ์

ประชำชน มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจตระหนัก
ในกำรสร้ำงและลด
คำร์บอน

ส ำนักกำรช่ำง

10 ส่งเสริมและพัฒนำ
เส้นทำงจักรยำน

เพ่ือจัดสร้ำงช่องทำงข่ี
จักรยำนให้เป็นสถำนท่ีเล่น
และออกก ำลังกำย ส่งเสริม
ให้มีวิถีชีวิตอย่ำงพอเพียง
และประหยัด

จัดสร้ำงช่องทำงข่ีจักรยำน 
1 เส้นทำง

10,000,000 จ ำนวนช่องทำง
ข่ีจักรยำน

ประชำชนมีพ้ืนท่ี
ช่องทำงจักรยำนท่ีได้
มำตรฐำนและได้ออก
ก ำลังกำยโดยกำรขับ
ข่ีจักรยำนมำกข้ึน

ส ำนักกำรช่ำง
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

11 น ำร่องกำรพัฒนำพ้ืนท่ี
สีเขียวในเมือง/ชุมชน 
เพ่ือมุ่งสู่เมืองสีเขียว

เพ่ือเร่งกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสี
เขียวในระดับพ้ืนท่ีอย่ำงมี
ส่วนร่วม

ส ำรวจรวบรวมข้อมูล
พ้ืนท่ีสีเขียวและต้นไม้ท่ีมี
คุณค่ำในพ้ืนท่ี รวมท้ัง
ส ำรวจควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพใน
เมือง

500,000        จ ำนวนพ้ืนท่ีสี
เขียวในเขตเมือง

ก่อให้เกิด
กระบวนกำรมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ำยกำร
จัดกำรพ้ืนท่ีสีเขียวใน
เมืองแบบบูรณำกำร 
มุ่งสู่กำรเป็นเมืองสี
เขียวอย่ำงย่ังยืน

ส ำนักกำรช่ำง

12 จ้ำงท่ีปรึกษำศึกษำ
จัดท ำข้อก ำหนด (TOR)
 โครงกำรบริหำร
จัดกำรและกำรก ำจัด
ขยะมูลฝอยชุมชน
ลงทุน โดยเอกชนของ
เทศบำลนครนครสวรรค์

เพ่ือได้ข้อก ำหนดงำน 
(TOR) ท่ีเหมำะสมส ำหรับ 
คัดเลือกเอกชนท่ีจะมำ
ลงทุนบริหำรจัดกำรและ
กำรก ำจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบำลนครนครสวรรค์

ร่ำงข้อก ำหนดงำน (TOR) 
โครงกำรบริหำรจัดกำร
และกำรก ำจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนลงทุน โดยเอกชน 
ของเทศบำลนคร
นครสวรรค์ รำยละเอียด
ตำมข้อก ำหนดงำนกำรจัด
จ้ำงท่ีปรึกษำของเทศบำล

        500,000 ข้อก ำหนดของ
งำน

ข้อก ำหนด (TOR) 
เพ่ือรอง รับกำร
ด ำเนินโครงกำร
บริหำรจัดกำรและ
กำรก ำจัดขยะมูล
ฝอยชุมชนลงทุน โดย
เอกชนของเทศบำล
นครนครสวรรค์ โดย
แก้ไขปัญหำขยะมูล
ฝอยชุมชนอย่ำงย่ังยืน

ส ำนักกำรช่ำง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 142



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 143

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

13 นครสวรรค์เมืองสีเขียว เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใน
เมืองและชุมชน โดยกำร
ปลูกต้นไม้

ปลูกต้นไม้ในปี พ.ศ. 2563
 จ ำนวน 10,000 ต้น ในปี
 พ.ศ. 2564 จ ำนวน 
10,000 ต้น ในปี พ.ศ. 
2565 จ ำนวน 10,000 ต้น

2,000,000     2,000,000     2,000,000     จ ำนวนต้นไม้
ต่อพ้ืนท่ีภำยใน
เขตเทศบำล
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ
 5

ชุมชนเมืองมีพ้ืนท่ี
สีเขียวตำมเกณฑ์
มำตรฐำน

ส ำนักกำรช่ำง

รวมงบประมาณ 800,000        1,500,000      3,700,000     13,500,000    20,250,000    
รวมจ านวนโครงการ 2                 1                 6                 4                 2                 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

1 ป่ันวัดใจมังกรปากน ้าโพ
เทศบาลนครนครสวรรค์

จัดกิจกรรมป่ันจักรยาน
เพ่ือความสามัคคี และเพ่ือ
การออกก้าลังกาย

จ้านวนผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม 3,000 คน

        500,000      500,000      500,000      500,000 จ้านวนผู้ใช้จักรยาน
ในชีวิตประจ้าวัน 
ร้อยละ 5 ของ
ประชากรในเขต
เทศบาล

เกิดความรักความ
สามัคคีในกลุ่ม
ประชาชนผู้รักการ
ป่ันจักรยาน

ส้านักการศึกษา

2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
จักรยานเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการ
ใช้จักรยาน ประชาชนหัน
มาใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ้าวันมากขึ น

จัดกิจกรรมป่ันจักรยาน Car 
free day ปีละ 1 ครั ง
จัดกิจกรรมป่ันจักรยาน 12 
ครั ง

     300,000      300,000      300,000      300,000 จ้านวนผู้ใช้จักรยาน
ในชีวิตประจ้าวัน 
ร้อยละ 5 ของ
ประชากรในเขต
เทศบาล

ประชาชนหันมาใช้
จักรยานเพ่ิมมากขึ น

ส้านักการศึกษา

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

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

1 สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)

เพ่ือให้นักเรียนได้รับอาหาร
เสริมท่ีถูกสุขลักษณะ  มี
การพัฒนาด้านร่างกายและ
มีน ้าหนักตามเกณฑ์

1.ศพด.ในสังกัดเทศบาล  
12 แห่ง

      1,233,080       1,233,080       1,200,000       1,200,000       1,200,000 นักเรียนมีสุขภาพดีมี
น ้าหนักตามเกณฑ์

ส้านักการศึกษา

2.โรงเรียนสังกัดเทศบาล 8
 แห่ง

    10,250,330     10,250,330     10,200,000     10,200,000     10,200,000

3.โรงเรียนสังกัดสพฐ. 2 
แห่ง

      8,045,550       8,045,550       8,045,550       8,045,550       8,045,550

2 สนับสนุนอาหาร
กลางวัน

1.ศพด.ในสังกัดเทศบาล  
12 แห่ง

      3,153,150       3,153,150       2,000,000       2,000,000       2,000,000 ส้านักการศึกษา

2.โรงเรียนสังกัดเทศบาล 8
 แห่ง

    21,397,200     21,397,200       2,000,000       2,000,000       2,000,000

จ้านวน
นักเรียนท่ีรับ
การสนับสนุน
อาหาร
กลางวันมี
พัฒนาการ
ด้านร่างกาย
เพ่ิมขึ นร้อยละ
 100

นักเรียนมีสุขภาพดีมี
น ้าหนักตามเกณฑ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  มี
การพัฒนาด้านร่างกายและ
มีน ้าหนักตามเกณฑ์

จ้านวน
นักเรียนท่ีรับ
การสนับสนุน
อาหารเสริมนม
เพ่ิมขึ นร้อยละ
 100

แบบ ผ.02

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 145



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 146

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

3 ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ของท้องถ่ิน (เงิน
อุดหนุนด้าน
การศึกษา)

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านบุคลากร
ส่งเสริมการศึกษาจัดหา
อุปกรณ์การศึกษาท่ี
เพียงพอ  และเอื อต่อการ
พัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

1. ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา (9 โรงเรียน)

        160,000         160,000         180,000         180,000         180,000 การศึกษาทุก
ระดับมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ นร้อยละ
 90

โรงเรียนในสังกัดได้รับ
การพัฒนาการจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส้านักการศึกษา

2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนระบบ ADSL และ
 ระบบ WIFI  (9 โรงเรียน)

        134,400         134,400         151,200         151,200         151,200

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
 (9 โรงเรียน)

        800,000         800,000         900,000         900,000         900,000

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

        400,000         400,000         450,000         450,000         450,000

5. ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถ่ิน 
(SBMLD)

         5,500,000       5,500,000       5,500,000       5,500,000
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีจัดท้าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น

        400,000         400,000         450,000         450,000         450,000

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดท้า
ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระ
เกียรติ สถานศึกษาใน
สังกัด อปท.  (9 โรงเรียน)

      2,000,000       2,000,000       2,250,000       2,250,000       2,250,000

8. ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ  
(9 โรงเรียน)

      1,600,000       1,600,000       1,350,000       1,350,000       1,350,000

9. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา  (9 โรงเรียน)

        247,000         247,000         265,000         265,000         265,000

10. ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาท้องถ่ิน

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

11.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียน
 ในสังกัดเทศบาล (9 
โรงเรียน)

        200,000         200,000         114,000         114,000         114,000

12. ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา อปท. 
(9 โรงเรียน)

          50,000           50,000         450,000         450,000         450,000

13. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ของศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การท่องเท่ียวใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

          50,000           50,000           50,000           50,000           50,000
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

14. ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่ "ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง" (9 
โรงเรียน)

        200,000         200,000         225,000         225,000         225,000

15. ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอก
สถานศึกษา

        200,000         200,000         200,000         200,000         200,000

4 ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ของท้องถ่ิน 
(ปัจจัยพื นฐาน
ส้าหรับนักเรียน
ยากจน)

เพ่ือสนับสนุนการจัดหา
ปัจจัยพื นฐานท่ีจ้าเป็น และ
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
ส้าหรับนักเรียนยากจน

นักเรียนระดับประถม
ศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
จ้านวน  9  โรงเรียน
(เงินอุดหนุน)

      2,819,900       2,819,900       2,819,900       2,819,900       2,819,900 นักเรียน
ยากจนได้รับ
ปัจจัยพื นฐาน
ในการศึกษา 
ร้อยละ 100

นักเรียนยากจนได้รับ
การสนับสนุนเพ่ือ
จัดหาปัจจัยพื นฐานท่ี
จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต

ส้านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

5 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ตั งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษา
ขั นพื นฐาน (เงิน
อุดหนุน)

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านการจัดหา
อุปกรณ์การศึกษาท่ี
เพียงพอ และเอื อต่อการ
พัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
ให้มีประสิทธิภาพ

1. ค่าจัดการเรียนการสอน
 (รายหัว) (9 โรงเรียน)

    19,071,100     19,071,100     19,071,100     19,071,100     19,071,100 นักเรียนได้รับ
การพัฒนา
ด้านการศึกษา
ร้อยละ 100

นักเรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนาด้าน
สติปัญญาและร่างกาย
เหมาะสมตามวัย

ส้านักการศึกษา

2. ค่าหนังสือเรียน (9 
โรงเรียน)

4,350,200      4,350,200      450,000        450,000        450,000        

3. ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การ
เรียน (9 โรงเรียน)

2,403,400      2,403,400      250,000        250,000        250,000        

4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
(9 โรงเรียน)

2,522,200      2,522,200      2,800,000      2,800,000      2,800,000      

5. ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (9 
โรงเรียน)

3,972,300      3,972,300      3,972,300      3,972,300      3,972,300      

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 150
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

6 เงินอุดหนุนเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจ้างพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้า
สู่ประเทศไทย 4.0

เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลฯ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จ้างพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 8 โรงเรียน
 และส้านักงานเทศบาล
นครนครสวรรค์

4,050,000      4,050,000      ระบบการ
บริหารจัด
การศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์
ตามจ้านวนท่ี
ได้รับจัดสรร

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลและส้านักงาน
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ มีระบบ
การจัดการศึกษาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทันสมัย
บริการได้รวดเร็ว

ส้านักการศึกษา

7 สนับสนุนการจัด
การศึกษาแก่เด็ก
ด้อยโอกาส (เงิน
อุดหนุน)

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านบุคลากร
ส่งเสริมการศึกษาและ
อุปกรณ์การศึกษาแก่เด็ก
ด้อยโอกาส

1. ค่าวัสดุการศึกษา           10,000           10,000           10,000           10,000           10,000 จ้านวน
งบประมาณท่ี
ได้รับการ
จัดสรร

เด็กด้อยโอกาสได้รับ
การพัฒนาด้าน
การศึกษา

ส้านักการศึกษา

2. ค่าพัฒนาครูอาสา             6,000             6,000             6,000             6,000             6,000
8 สนับสนุนการ

บริหารสนามกีฬา 
(เงินอุดหนุน)

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านการกีฬา

1.ค่าตอบแทนรายเดือน       1,134,000       1,134,000       1,134,000       1,134,000       1,134,000 จ้านวน
งบประมาณท่ี
ได้รับการ
จัดสรร

ส้านักการศึกษา

2. ค่าสาธารณูปโภค         216,600         216,600         216,600         216,600         216,600
3. ค่าปรับปรุงบ้ารุงรักษา
สนามกีฬา

        950,000         950,000         950,000         950,000         950,000

สนามกีฬากลางสามารถ
ให้บริการด้านการ
แข่งขันกีฬาและการออก
ก้าลังกายให้แก่
ประชาชนและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ได้มีประสิทธิภาพ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

4. ค่าพัฒนาบุคลากร (ครู
อาสาพัฒนาการกีฬา)

          12,000           12,000           12,000           12,000           12,000

9 สนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (เงิน
อุดหนุน)

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านการจัดหา
อุปกรณ์การศึกษาท่ี
เพียงพอ และเอื อต่อการ
พัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริมการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพ

1.ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

        877,200         877,200         877,200         877,200         877,200 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
พัฒนาร้อยละ 
100

โรงเรียนในสังกัดได้รับ
การพัฒนาการจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส้านักการศึกษา

2.ทุนการศึกษาส้าหรับครู
ผู้ดูแลเด็ก

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000

10 เงินอุดหนุนส้าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ส้าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านการจัดหา
อุปกรณ์ การศึกษาท่ี
เพียงพอและเอื อต่อการ
พัฒนาและส่งเสริม
การศึกษาให้มีคุณภาพ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274
 ลว. 19 มิ.ย.61)

1.ค่าหนังสือเรียน           75,400         102,400         102,400         102,400 จ้านวนร้อยละ
 100 ของ
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
สนับสนุน

นักเรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนาด้าน
สติปัญญาและร่างกาย
เหมาะสมตามวัย

ส้านักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ

2.ค่าอุปกรณ์การเรียน           75,400         102,400         102,400         102,400
3.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน         113,100         153,600         153,600         153,600
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         162,110         220,160         220,160         220,160

11 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนท่ี
สร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21
 ให้กับผู้เรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ/ 
สัมมนาวิชาการนอก
สถานท่ี/ ศึกษาดูงาน/
ประกวดผลงานวิชาการ
ส้าหรับครู และนักเรียน 
จ้านวน 250 คน

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 ผู้ผ่านการ
อบรมมี
พัฒนาการ
ด้านการเรียน
การสอนร้อย
ละ 90

การศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

ส้านักการศึกษา

12 พัฒนาสมรรถนะ
การวิจัยในชั นเรียน
ของพนักงานครู 
สังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือให้ครูสามารถใช้การ
วิจัยในชั นเรียนแก้ไขปัญหา
การเรียนให้กับนักเรียนเป็น
รายบุคคล

อบรมเชิงปฏิบัติการ/ 
สัมมนาวิชาการนอก
สถานท่ี/ ศึกษาดูงาน/
ประกวดผลงานวิชาการ
ส้าหรับครู จ้านวน 275 คน

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 ผู้ผ่านการ
อบรมมี
พัฒนาการ
ด้านการวิจัย
ร้อยละ 90

โรงเรียนในสังกัดจัด
การศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

ส้านักการศึกษา

13 พัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ/
สุขศึกษาและพล
ศึกษา

เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ในด้านศิลปะสุข
ศึกษาและพลศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการ/
ศึกษาดูงาน/สัมมนา
วิชาการนอกสถานท่ี
ครูผู้สอนศิลปะ/สุขศึกษา
และพลศึกษา    จ้านวน 
80 คน

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 ผู้ผ่านการ
อบรมมี
พัฒนาการ
ด้านการเรียนรู้
ในด้านศิลปะ
สุขศึกษาและ
พลศึกษาร้อย
ละ 90

ครูผู้สอนศิลปะ/สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
คุณภาพ

ส้านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

14 ปฏิรูปการจัด
การศึกษาโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาทั งระบบให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ น

จัดอบรมเร่ืองปฏิรูปการ
จัดการศึกษา ส้าหรับ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ้านวน 8
 โรงเรียน

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 นักเรียนใน
สังกัดมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ท่ีสูงขึ นร้อยละ
 80

โรงเรียนในสังกัดจัด
การศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

ส้านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

15 แข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถ่ิน

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
ในสังกัด ทน.นว.มีความ
ต่ืนตัว ค้นคว้าหาความรู้
ทางด้านวิชาการอยู่เสมอ 
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพพัฒนาสู่
ระดับสากล นักเรียนท่ีมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ได้มีโอกาสแสดง 
ความสามารถ
ระดับประเทศ สร้าง
ช่ือเสียงให้กับตนเอง 
สถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัด ให้เป็นท่ีรู้จักและ
ยอมรับของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและประชาชน

1.ระดับเทศบาล
ด้าเนินการจัดการ
สอบแข่งขันคัดเลือก
นักเรียนเป็นตัวแทน
เทศบาล ระดับชั น ป.4 
จ้านวน 40 คน ระดับชั น 
ม.1 จ้านวน 40 คน  
ระดับชั น ม.4 จ้านวน 15 
คน
2.ระดับกลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถ่ินท่ี 18 
ด้าเนินการส่ง นร.ตัวแทน
ในระดับเทศบาล ชั น ป.4 
จ้านวน 5 คน  ระดับชั น 
ม.1  จ้านวน 5 คน 
ระดับชั น ม.4  จ้านวน 5 
คน เข้าสอบแข่งขัน  และ
เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน
ระดับกลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถ่ินท่ี 18 
ปีงบประมาณ 2561     

        450,000         250,000         250,000         250,000         250,000 นร.ตัวแทนทั ง 
5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ระดับชั น ป.5 
จ้านวน 5 คน 
และ ม.2  
จ้านวน 5 คน 
 ม.5  จ้านวน 
5 คน ท้า
คะแนนได้ร้อย
ละ  80 ขึ นไป
ในการแข่งขัน
ระดับประเทศ

การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด ทน.นว.
 มีคุณภาพมีมาตรฐาน
และมีการพัฒนาศึกย
ภาพอย่างต่อเน่ือง 
ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
และประชาชน

ส้านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

3.ระดับประเทศฯ  
ด้าเนินการส่งนักเรียน
ตัวแทนเทศบาลระดับชั น 
ป.5 จ้านวน 5 คน ชั น ม.1
  จ้านวน 5 คน  ระดับชั น
 ม.1  จ้านวน 5 คน  
ระดับชั น ม.5  จ้านวน 5 
คน จากการแข่งขันใน
ระดับกลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถ่ินท่ี 18 
เข้าแข่งขันระดับประเทศ

16 ส่งเสริมค้นพบการ
สร้างอาชีพของ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

1.เพ่ือสร้างโอกาสทางเลือก
การศึกษาด้านอาชีพให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์
2.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูและนักเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์
ได้รับความรู้ทางด้านอาชีพ
 พัฒนาให้เป็นแรงงาน
ระดับฝีมือระดับสากล

นักเรียน ชั น ม.3  
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
จ้านวน 350 คนต่อปี
การศึกษา ได้รับการศึกษา
และการฝึกทักษะวิชาชีพ
ตามความสนใจ โดย
วิทยาลัยการอาชีพจังหวัด
นครสวรรค์

        160,000         160,000         250,000         250,000         250,000 จ้านวน
นักเรียนท่ีเข้า
รับการศึกษา
วิชาชีพ  350 
คนต่อปี
การศึกษามี
ทักษะเพ่ิมขึ น
ร้อยละ 100

นักเรียนระดับชั น ม.3 
ท่ีเลือกเรียนสายอาชีพ
ได้รับประสบการณ์ตรง
ด้านวิชาชีพและการฝึก
ทักษะวิชาชีพ
ปฏิบัติงาน พัฒนาเป็น
แรงงานระดับฝีมือ
สร้างอาชีพให้กับตนเอง

ส้านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

17 เรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ
ด้านวิชาชีพเป็นพื นฐานใน
การประกอบอาชีพเบื องต้น

จัดส่งนักเรียนระดับ ม.4 
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ้านวน 
60 คนต่อปีการศึกษา เข้า
ร่วมโครงการเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษากับ 
ม.ปลาย

        200,000         200,000         200,000         200,000         200,000 จ้านวน
นักเรียน 120 
คน มีทักษะ
เพ่ิมขึ นร้อยละ
 100

นร. ชั น ม.4 ท่ีเรียนเข้า
ร่วมโครงการเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษากับ
 ม.ปลาย ได้รับ
การศึกษา ฝึกทักษะ
วิชาชีพ พัฒนาเป็น
แรงงานระดับฝีมือ 
ได้รับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ

ส้านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

18 พัฒนารูปแบบการ
นิเทศภายใน
สถานศึกษา

เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ
การศึกษา ให้มีคุณลักษณะ
และพฤติกรรม การนิเทศ
การศึกษาท่ีเหมาะสม ได้
มาตรฐาน  วิจัยและพัฒนา
สร้างระบบและรูปแบบ
การนิเทศการศึกษา

ศึกษานิเทศก์  พัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
วิจัยพัฒนาสร้าง Best 
Practice ระบบและ
รูปแบบนิเทศการศึกษา 
ในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์   
        

80,000          80,000          80,000          80,000          80,000          ร้อยละ100
ของ
ศึกษานิเทศก์ 
 มี Best 
Practice  
การนิเทศ
การศึกษา 1 
ผลงานต่อปี
การศึกษา
นิเทศก์
กระบวนการ
จัดการศึกษา
ของ
สถานศึกษา
สังกัดเทศบาล
นครสวรรค์    
 2 ครั งต่อภาค
เรียน  4 ครั ง
ต่อปีการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ มีความ
เป็นมืออาชีพ การ
นิเทศการศึกษาอย่าง
รอบด้าน  ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครสวรรค์  
ให้ได้การยอมรับจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
และสาธารณชน

1. หน่วย
ศึกษานิเทศก์ 
 ส้านัก
การศึกษา  
เทศบาลนคร
นครสวรรค์
2. โรงเรียน
สังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

19 ขยายผลการอบรม
สัมมนาสู่พนักงาน
ครูเทศบาลส้านัก
การศึกษาเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพ่ือให้พนักงานครู ผู้ดูแล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
ส้านักการศึกษา เทศบาล
นครนครสวรรค์ ได้รับการ
เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์พัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
รอบด้านจากครูแกนน้าท่ี
ได้รับการอบรมสัมมนา
ขยายผลน้าสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

จัดขยายผลการอบรม
สัมมนาให้กับพนักงานครู 
ผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของส้านักการศึกษา 
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ้านวน 6 ครั ง ๆ ละ 60 
คน

          60,000           60,000           60,000           60,000           60,000 พนักงานครู
เทศบาลผู้ดูแล
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีเข้ารับ
ฟังการขยาย
ผล 6 ครั ง ๆ 
ละ 60 คนมี
ความรู้เพ่ิมขึ น

พนักงานครู ผู้ดูแล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
ส้านักการศึกษา มี
ศักยภาพปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเทศบาล
นครนครสวรรค์ให้
สูงขึ นอย่างย่ังยืน

ส้านักการศึกษา

20 พัฒนาศักยภาพ
และสมรรถภาพ
การจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถภาพ
การจัดการเรียนรู้ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ/
ศึกษาดูงาน/สัมมนา
วิชาการนอกสถานท่ี
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

        100,000         100,000         100,000 ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
จ้านวน 40 คน
 มีทักษะ
เพ่ิมขึ น ร้อยละ
 100

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์มี
ศักยภาพและ
สมรรถภาพการจัดการ
เรียนรู้ ตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางได้
อย่างมีคุณภาพ

ส้านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

21 พัฒนาศักยภาพ
และสมรรถภาพ
การจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน
อาชีพ

เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถภาพ
การจัดการเรียนรู้ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ/
ศึกษาดูงาน/สัมมนา
วิชาการนอกสถานท่ี
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ

        100,000         100,000         100,000 ผู้ผ่านการ
อบรมมี
ศักยภาพ
เพ่ิมขึ นร้อยละ
 100

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพมี
ศักยภาพและ
สมรรถภาพการจัดการ
เรียนรู้ ตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางได้
อย่างมีคุณภาพ

ส้านักการศึกษา

22 ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน

เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียน 
รับทราบนโยบายและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
ของท้องถ่ิน

ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์ท่ีเข้าเรียน
ในปีการศึกษาใหม่ จ้านวน
 1,950 คน

        120,000         120,000         120,000         120,000         150,000 ผู้ปกครองได้
รับทราบ
นโยบายการ
จัดการศึกษา
ร้อยละ 100

ผู้ปกครอง นักเรียน
รับทราบนโยบายการ
จัดการศึกษา พร้อมให้
ความร่วมมือในการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาของท้องถ่ิน

ส้านักการศึกษา

23 อบรมทักษะ
วิชาการแสดงผล
งานนิทรรศการ
การศึกษาระดับ
ท้องถ่ินระดับกลุ่ม
การศึกษาและ
ระดับประเทศ

เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้
แสดงผลงานทางวิชาการ
และคัดเลือกผลงานเข้าร่วม
แข่งขันในระดับภาคเหนือ
และระดับประเทศ

จัดอบรมทักษะวิชาการ
และจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานของครูและ
นักเรียน จ้านวน 1,780 คน

        450,000         650,000         650,000         650,000         750,000 ครูและ
นักเรียน มี
ทักษะทาง
วิชาการเพ่ิมขึ น
 ร้อยละ 100

ครูและนักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในผลงาน
ตนเอง ได้ตัวแทนของ
เทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับภาคและ
ประเทศ

ส้านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

24 คัดเลือกครูผู้สอน
ดีเด่น

เพ่ือพัฒนางานในวิชาชีพครู คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นใน
สังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 8 โรงเรียน  
จ้านวน 120 คน

          40,000           40,000           40,000           50,000           50,000 พนักงานครูมี
การพัฒนางาน
ในหน้าท่ี
เพ่ิมขึ น ร้อยละ
 100

ได้ครูดีเด่นในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับเทศบาล จังหวัด
และประเทศ

ส้านักการศึกษา

25 อบรมพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา และ
ศึกษาดูงาน

เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและได้รับการ
พัฒนา ทักษะ ทราบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ
ศึกษาการดูงานด้านการจัด
การศึกษา

จัดอบรมครูในสังกัด
เทศบาลฯ  จ้านวน 550 
คน

        250,000         250,000         250,000         300,000         350,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีทักษะ
ในการจัด
กิจกรรม
เพ่ิมขึ นร้อยละ
 90

ครูสามารถน้าเทคนิค
การจัดการเรียนรู้มา
พัฒนาเพ่ือให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ

ส้านักการศึกษา

26 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา

เพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

การนิเทศติดตาม
ประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์

          50,000           50,000           50,000           50,000           50,000 สถานศึกษาใน
สังกัด ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินของ 
สมศ ร้อยละ 90

สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์จัด
การศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

ส้านักการศึกษา

27 จัดหาแบบฝึกหัด เพ่ือจัดซื อแบบฝึกหัดให้
นักเรียนทุกระดับชั นได้ฝึก
ทักษะ

เพ่ือจัดซื อแบบฝึกหัดให้
นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ทั ง 8 โรงเรียน
 ทุกระดับชั น

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000 นักเรียนมี
ทักษะเพ่ิมขึ น
ร้อยละ 90

นักเรียนมีความพร้อม
ด้านการเรียน และแบ่ง
เบาภาระผู้ปกครอง

ส้านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

28 พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง 2551

อบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด 
ทน.นว. จ้านวน 120 คน

        120,000         120,000         120,000         120,000         120,000 ผู้เข้ารับการ
อบรม
พัฒนาการ
จัดการเรียน
การสอนให้
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
แกนกลาง 
2551เพ่ิมขึ น
ร้อยละ 100

การจัดการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐาน
และมีหลักสูตร
สถานศึกษา

ส้านักการศึกษา

29 การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

เพ่ือให้นักเรียนชั น ป.1 - ม.
6 เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครูและนักเรียน ชั น ป.1 -
 ม.6 เข้าร่วมการแข่งขันฯ
 จ้านวน 200 คน

        100,000         350,000         350,000         350,000         350,000 นักเรียนมี
ทักษะเพ่ิมขึ น
ร้อยละ 90

ครูและนักเรียนได้
แสดงออกและร่วม
กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ส้านักการศึกษา

30 อบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท้า
แผนพัฒนา
การศึกษา

เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู  
บุคลากรทางการศึกษา
และพนักงานเทศบาล มี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดท้าแผน พัฒนา
การศึกษามีคุณภาพ

ผู้บริหาร ครู ครูผู้ดูแลเด็ก
 บุคลากรทางการศึกษา
และพนักงานเทศบาลของ
ส้านักการศึกษา เทศบาล
นครนครสวรรค์ จ้านวน 
100 คน

        120,000         120,000         120,000         120,000         120,000 นักเรียนมี
ทักษะเพ่ิมขึ น
ร้อยละ 100

สถานศึกษามี
แผนพัฒนการศึกษา 
อย่างมีคุณภาพ

ส้านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

31 อบรมพัฒนาการ
อ่านการเขียน การ
คิดวิเคราะห์
ภาษาไทยและ
ทักษะคณิตศาสตร์

เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของครูและ
นักเรียน และให้มีทักษะ
การคิดค้านวณและมีนิสัย
รักการอ่าน การเขียน
ภาษาไทย

อบรมครู 150 คน
ประเมินนักเรียนเร่ืองการ
อ่าน การเขียนได้  จ้านวน
 3,000 คน

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 นักเรียนมี
ทักษะเพ่ิมขึ น
ร้อยละ 100

นักเรียนมีทักษะการ
อ่านการเขียน คิด
วิเคราะห์ภาษาไทย 
และทักษะการคิด
ค้านวณคณิตศาสตร์
และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ น

ส้านัก
การศึกษา 

32 การพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ 3 ภาษา

เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะการใช้ภาษาไทย 
ควบคู่ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน

 - อบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ส้าหรับครู 
จ้านวน 80 คน และ
ประเมินทักษะการ
สนทนาภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน และภาษาไทย 
นักเรียนชั น ป.1 - ม.3 ทุก
คน

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 นักเรียนมี
ทักษะการใช้
ภาษาส่ือสาร
เพ่ิมขึ นร้อยละ
 100

ครูและนักเรียนสามารถ
ใช้ภาษาส่ือสารได้ทั ง
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน

ส้านัก
การศึกษา 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

33 อบรมสัมมนา
พนักงานเทศบาล
และบุคลากร
ทางการศึกษาและ
ศึกษาดูงาน

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานเทศบาลและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ความรู้และน้า
ประสบการณ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

พนักงานเทศบาล และ
บุคลากรทางการศึกษา 
จ้านวน 60 คน

        220,000         220,000         220,000         220,000 พนักงาน
เทศบาล และ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มีความรู้ความ
เข้าใจน้า
ความรู้มาใช้ใน
การพัฒนา
องค์กรเพ่ิมขึ น
 100

พนักงานเทศบาล และ
บุคลากรทางการศึกษา
 มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ส้านักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียนและ
นักเรียน

34 ส่งเสริมโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้

เพ่ือส่งเสริมการจัด
การศึกษาทุกระดับให้ได้
มาตรฐาน

จัดศูนย์การเรียนรู้ให้ครบ 
13 ศูนย์การเรียนรู้ ให้กับ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 8 
แห่ง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั ง 12 ศูนย์ฯ

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 ผู้ผ่านการ
อบรมมีทักษะ
ในการจัดการ
เรียนการสอน
เพ่ิมขึ นร้อยละ
 100

โรงเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและนักเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์  
(สมศ.) และแผน
ยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาท้องถ่ิน

ส้านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

35 พัฒนาโภชนาการ
ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้าน
โภชนาการในทุกระดับให้
ได้มาตรฐาน

จัดอบรมครูศูนย์เด็กเล็ก
และครูโภชนาการใน
โรงเรียนเทศบาลทั ง 8 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 12 แห่ง เก่ียวกับ
สุขลักษณะอาหาร
โภชนาการตามวัยของเด็ก
 1 ครั ง ผู้เข้าอบรม 40 คน

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 ครูและนัก
โภชนาการมี
ความรู้ในการ
จัดอาหารให้
ถูกสุขลักษณะ
ตามวัยของ
ผู้เรียนเพ่ิมขึ น
ร้อยละ 100

ครูมีความรู้เก่ียวกับ
อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ
เหมาะสมกับวัยเด็ก    
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ

ส้านักการศึกษา

36 มอบ
ประกาศนียบัตรแก่
นักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

เพ่ือสร้างขวัญและก้าลังใจ
ให้ผู้ปกครองและกระตุ้นให้
เข้ารับการศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ นต่อไป

มอบประกาศนียบัตร
ให้แก่นักเรียนชั น ป.6 และ
 ม.3 ในสังกัดเทศบาลฯ 
ทั ง 8 แห่ง

          70,000           70,000           70,000           70,000           70,000 จ้านวน
นักเรียนชั น ป.
6 และ ม.3 ใน
สังกัดเทศบาล
ฯ ทั ง 8 แห่ง

ผู้ปกครองและเด็กเล็ก
เกิดขวัญและก้าลังใจ  
เกิดแรงกระตุ้นให้น้า
เด็กเล็กเข้ารับ
การศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ น

ส้านักการศึกษา

37 อบรมผู้บังคับ 
บัญชาลูกเสือ

เพ่ือพัฒนาผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ
ลูกเสือ ฝึกทักษะ และ
น้าไปใช้ มีความก้าวหน้าใน
การเข้ารับการอบรม

จัดอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือในสังกัดเทศบาลฯ 
ไม่ต้่ากว่า 3 วัน จ้านวน 
60-70 คน

        200,000         200,000         200,000         200,000         200,000 ผู้ผ่านการ
อบรมมีทักษะ
ในการจัดการ
เรียนการสอน
เพ่ิมขึ นร้อยละ
 100

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมี
ความรู้สามารถน้าไป
จัดกิจกรรมลูกเสือใน
โรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส้านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

38 ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี
และผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาด

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี และ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดมี
ความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการจัดกิจกรรมยุว
กาชาดในสถานศึกษา

จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีและ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดใน
สังกัดเทศบาลฯ ไม่ต้่ากว่า
 3 วัน  จ้านวน 60-70 คน

        200,000         200,000         200,000         200,000         200,000 ผู้ผ่านการ
อบรมมีทักษะ
ในการจัดการ
เรียนการสอน
เพ่ิมขึ นร้อยละ
 100

เจ้าหน้าท่ีและ
ผู้บังคับบัญชายุว
กาชาดสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนยุวกาชาดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ส้านักการศึกษา

39 จัดงานวันครู เพ่ือให้พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้
ร้าลึกถึงบูรพคณาจารย์ 
และมีจิตวิญญาณความ
ศรัทธาในวิชาชีพครูเป็น
แบบอย่างท่ีดี

จัดกิจกรรมวันครู 
พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
เทศบาลฯ จ้านวน 400 คน

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มีจิตส้านึกและ
ศรัทธาใน
วิชาชีพเพ่ิมขึ น
ร้อยละ 100

ครูสังกัดเทศบาลฯ 
แสดงตัวเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีและเป็นท่ียอมรับ
ในสังคม

ส้านักการศึกษา

40 สัมมนา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั น
พื นฐานโรงเรียน
สังกัดเทศบาล

เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้าน
การศึกษาตาม พ.ร.บ.
การศึกษา พ.ศ.2546 และ
ระดมความคิดระดมทุนใน
การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ

จัดอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐาน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
 ทั งในและต่างประเทศ 
จ้านวน 160 คน   1 ครั ง/ปี

        200,000         500,000         500,000         500,000         500,000 ผู้ผ่านการ
อบรมมีทักษะ
ในการจัดการ
เรียนการสอน
เพ่ิมขึ นร้อยละ
 100

คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ีนโยบาย
และมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา

ส้านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

41 อบรมลูกเสือ-เนตร
นารีจราจร

เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี  มี
ความรู้เก่ียวกับกฏจราจร 
และ สามารถน้าความรู้ไป
ใช้ในโรงเรียน และ
ชีวิตประจ้าวันได้

จัดอบรมลูกเสือ เนตรนารี
 และยุวกาชาด ในสังกัด
เทศบาลฯ  จ้านวน 160 
คน จ้านวน 3 วัน

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
เก่ียวกับกฏ
จราจรเพ่ิมขึ น
ร้อยละ 100

ลูกเสือ เนตรนารี และ
ยุวกาชาด น้าความรู้
เร่ืองกฏจราจร ไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ถูกต้อง

ส้านัก
การศึกษา 

42 ชุมนุมลูกเสือ
ท้องถ่ินแห่งชาติ

เพ่ือถวายความจงรักภักดี
และเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และลูกเสือ 
เนตรนารี ผู้ก้ากับลูกเสือ 
ได้แลกเปล่ียนความรู้ 
สามารถน้าความรู้ไปพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือและเนตร
นารีให้มีความ
เจริญก้าวหน้าบ้าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมได้อย่าง
แท้จริง

ลูกเสือ เนตรนารี และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
จ้านวน 20 คน เข้าร่วม
ชุมนุม ปีละ 1 ครั ง

          60,000           60,000           60,000           60,000           60,000 ลูกเสือ เนตร
นารีมี
ประสบการณ์
เพ่ิมขึ นร้อยละ
 100

ลูกเสือ เนตรนารี และ  
 ผู้ก้ากับลูกเสือ ได้
แสดงความจงรักภักดี 
และเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และได้
แลกเปล่ียนความรู้ 
ความสามารถน้าความรู้
ไปพัฒนาส่งเสริม
กิจการลูกเสือ -เนตร
นารีในสังกัดเทศบาลฯ

ส้านักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียนและ
นักเรียน
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

43 ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ของท้องถ่ิน (เงิน
อุดหนุนด้าน
การศึกษา)

เพ่ือให้พนักงานครูเทศบาล
ได้รับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้านต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล จ้านวน 
300 คน (เพ่ิมเป้าหมาย
ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
3274 ลว. 19 มิ.ย.61)

        900,000         900,000         900,000         900,000 ผู้ท่ีผ่านการ
อบรมมีทักษะ
เพ่ิมขึ นร้อยละ
100

พนักงานครูเทศบาลมี
ความเข้าใจและน้า
ความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน

ส้านักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียนและ
นักเรียน

44 อบรมด้านคุณธรรม
 จริยธรรม การ
สร้างจิตส้านึกใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 
ท้าให้ประชาชน
ได้รับบริการท่ีดี
ของพนักงานครู
เทศบาลในสังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา
 บุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานครูเทศบาล ท่ีเข้า
รับอบรมมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส้านึก ใน
การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีท้าให้
ประชาชนได้รับการบริการ
ท่ีดี ของพนักงานครู
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์

ผู้บริหารสถานศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา
พนักงานครูเทศบาลใน
สังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์จ้านวน 406 คน

          20,000           20,000           20,000           20,000 จ้านวนผู้เข้า
อบรม

ผู้บริหารสถานศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา
 พนักงานครู มี
คุณธรรม จริยธรรม 
การสร้างจิตส้านึก ใน
การปฏิบัติหน้าท่ี

ส้านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

45 อบรมให้ความรู้ด้าน
โภชนาการ ด้าน
สุขาภิบาลอาหารท่ี
ถูกสุขอนามัย 
ส้าหรับแม่ครัวและ
ผู้ประกอบการ
ร้านค้าในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือให้แม่ครัวและ
ผู้ประกอบการมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับด้าน
โภชนาการ ด้านสุขาภิบาล
และการประกอบอาหารท่ี
ถูกสุขอนามัย

แม่ครัวและผู้ประกอบการ
ร้านค้าในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์
จ้านวน 40 คน

            5,000             5,000             5,000             5,000 ผู้ท่ีผ่านการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับด้าน
โภชนาการ
เพ่ิมขึ นร้อยละ
100

แม่ครัวและ
ผู้ประกอบการมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
ด้านโภชนาการด้าน
สุขาภิบาลและการ
ประกอบอาหารท่ีถูก
สุขอนามัย

ส้านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

46 การจัดงานชุมนุม
ลูกเสือท้องถ่ินไทย 
ครั งท่ี 7 ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564

1.เพ่ือรวมพลังความ
สามัคคีของหมู่ลูกเสือและ
เนตรนารีถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2.เพ่ือส่งเสริมและฟ้ืนฟู
กิจการลูกเสือท้องถ่ินไทย
และลูกเสือท้องถ่ินให้มี
ความเจริญก้าวหน้า
3. เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ 
เนตรนารี มีความเข้าใจใน
หลักการและวิธีการของ
ลูกเสือ
4.เพ่ือพัฒนาลูกเสือ เนตร
นารี ให้เป็นพลเมืองดี มี
ความรับผิดชอบ
5.เพ่ือพัฒนาลูกเสือ เนตร
นารีและผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ

ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ
ท้องถ่ิน ครั งท่ี 7 พ.ศ.
2564  จ้านวน 800 คน  
ประกอบด้วย 
ผู้บังคับบัญชาและลูกเสือ 
จ้านวน 500 คน  
ผู้บังคับบัญชาและเนตร
นารี จ้านวน 200 คน ผู้
บังคับค่ายย่อย เจ้าหน้าท่ี
ผู้ประสานงาน จ้านวน 15
 คน วิทยากรประจ้า
กิจกรรม จ้านวน 85 คน 
โดยใช้งบประมาณเงิน
อุดหนุน จ้านวน 
1,000,000 บาท และเงิน
รายได้เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 3,000,000 
บาท

      4,000,000 ผู้เข้าร่วมชุมนุม
 มี
ประสบการณ์
เพ่ิมขึ นร้อยละ
 100

กิจการลูกเสือไทยและ
ลูกเสือท้องถ่ิน ได้รับ
การส่งเสริมและฟ้ืนฟู
ให้มีความเจริญก้าวหน้า
- หมู่ลูกเสือเนตรนารีได้
รวมพลังความสามัคคี
-ลูกเสือเนตรนารีได้รับ
การพัฒนาทั งทางกาย 
สติปัญญา จิตใจและ
ศีลธรรม

ส้านักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียนและ
นักเรียน
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

47 ส่งเสริมและพัฒนา
ห้องสมุดเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพ่ือให้ห้องสมุดเทศบาล
นครนครสวรรค์เป็น
ศูนย์กลางความรู้ มีข้อมูล
ข่าวสารท่ีมีความ
หลากหลาย ทันสมัย เด็ก
เยาวชนและประชาชน
ท่ัวไป สามารถใช้บริการ
ศึกษาหาข้อมูลเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ 
หนังสือ ต้ารา หรือจัดภูมิ
ทัศน์ สร้างบรรยากาศของ
ห้องสมุดให้เอื อต่อการ
เรียนรู้ ปีละ 1 ครั ง

          50,000           50,000           50,000           50,000           50,000 อุปกรณ์ ส่ือ 
หนังสือ ต้ารา 
เพ่ิมขึ นร้อยละ
 80

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รับบริการ
ข้อมูล ข่าวสารท่ี
ทันสมัยมีสถานท่ี
สะดวกสบาย
บรรยากาศดี เอื อต่อ
การเรียนรู้สามารถใช้
บริการศึกษาหาข้อมูล
ค้นคว้าได้

ส้านักการศึกษา

48 ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยส้าหรับ
เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กเยาวชนมีนิสัยรักการ
เรียนรู้ กล้าคิด กล้าท้า มี
โอกาสแสดงความคิดเห็น 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

จัดโครงการอบรมหรือจัด
กิจกรรมการศึกษา ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย ให้กับเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 
จ้านวน 50 คน

          50,000           50,000           50,000           50,000           50,000 เด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาล มี
นิสัยรักการ
เรียน กล้าคิด 
กล้าท้า กล้า
แสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมขึ น
ร้อยละ 90

เด็กและเยาวชนมีนิสัย
รักการเรียน กล้าคิด 
กล้าท้า กล้าแสดง
ความคิดเห็น มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

ส้านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

49 อบรมครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพ่ือพัฒนาวิชาการ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และครูผู้ดูแลเด็ก ให้มี
วิธีการและเทคนิคท่ี
หลากหลายในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จัดอบรมหัวหน้าศูนย์ฯ
และครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ้านวน  12 แห่ง จ้านวน 
50 คน

          40,000           45,000           45,000           45,000           50,000 ครูผู้ดูแลเด็กท่ี
เข้ารับการ
อบรมมี
ศักยภาพ
เพ่ิมขึ นร้อยละ
 100

หัวหน้าศูนย์ฯและครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ มีการ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานสามารถ
น้าไปใช้พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ได้

ส้านักการศึกษา

50 จ้างเหมาครูจ้าง
สอนรายวิชา และ
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

เพ่ือให้ครูผู้สอนมีเพียงพอ  
ตรงตามสาระวิชา และ
ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

เพ่ือจ้างเหมาบุคลากรเป็น
ครูอัตราจ้าง  จ้านวน  45
 อัตรา ปี 2563-2565 ลด
เหลือ 20 อัตรา

      6,912,000       6,912,000       3,072,000       3,072,000       3,072,000 จ้านวนครู
เพ่ิมขึ นร้อยละ
100

นักเรียนในสังกัด
เทศบาลมีผลสัมฤทธ์ิ
การเรียนท่ีดีขึ น

ส้านัก
การศึกษา 

51 จ้างเหมาครู
ชาวต่างชาติสอน
ภาษาต่างประเทศ

เพ่ือพัฒนาพื นฐานการใช้
ภาษาต่างประเทศ  ให้กับ
นักเรียนได้อย่างถูกต้อง ได้
มาตรฐาน และเป็นสากล

จ้างเหมาครูชาวต่างชาติ 
จ้านวน 16 คน

      2,900,000       2,900,000       2,900,000       2,900,000       2,900,000 นักเรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้
ภาษา 
ต่างประเทศ
เพ่ิมขึ นร้อยละ
 80

ครู นักเรียนได้มีโอกาส
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
อย่างถูกต้องจากครู
ต่างชาติท่ีมีความรู้
ความช้านาญและมี
ประสบการณ์ในการ
สอน

ส้านัก
การศึกษา 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

52 ก่อสร้างหลังคา 
(โดม) คลุมสนาม
บาสเกตบอล

เพ่ือให้โรงเรียนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมในร่มท่ีเหมาะสม

สร้างหลังคา (โดม) คลุม
สนามบาสเกตบอล 1 แห่ง

      4,320,000 มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมเพ่ิมขึ น

โรงเรียนมีหลังคา (โดม)
 ใช้ในการกิจกรรม

ร.ร.ท.5

53 สนับสนุนค่าอาหาร
ประจ้าวัน โรงเรียน
กีฬาเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครสวรรค์
ได้รับอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ และเป็นการ
พัฒนาด้านร่างกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์

นักเรียนโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ้านวน 350 คน

      15,000,000       15,000,000       15,000,000 จ้านวน
นักเรียนท่ีรับ
การสนับสนุน
อาหารท่ีถูก
สุขลักษณะ
ตามหลัก
โภชนาการ
เพ่ิมขึ นร้อยละ
 100

นักเรียนมีสุขภาพดีมี
น ้าหนักตามเกณฑ์

ส้านักการศึกษา

54 ขยายเขตระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้า ท.4

เพ่ือขยายระบบไฟฟ้า
รองรับอาคารเรียนใหม่

ขยายเขตไฟฟ้าหม้อแปลง         520,000 อาคารเรียนมี
ระบบไฟฟ้าท่ี
มีประสิทธิภาพ

มีไฟฟ้าพอเพียงต่อการ
จัดการเรียนการสอน

ท.4

55 ขยายเขตระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้า ท.6

เพ่ือให้ไฟฟ้าเพียงพอในการ
ใช้งาน

ขยายเขตไฟฟ้าอาคารใหม่         520,000 อาคารเรียนมี
ระบบไฟฟ้าท่ี
มีประสิทธิภาพ

มีไฟฟ้าพอเพียงต่อการ
จัดการเรียนการสอน

ท.6

56 ขยายเขตระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้า ท.8

เพ่ือรองรับตึกท่ีสร้างใหม่ 
ให้นักเรียนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าหม้อแปลง         500,000 อาคารเรียนมี
ระบบไฟฟ้าท่ี
มีประสิทธิภาพ

มีไฟฟ้าพอเพียงต่อการ
จัดการเรียนการสอน

ท.8
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แผนงานการศึกษา

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

57 สนับสนุนอาหาร
กลางวัน
ร.ร.อนุบาล
นครสวรรค์

เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ มี
การพัฒนาด้านร่างกายและ
มีน ้าหนักตามเกณฑ์

สนับสนุนอาหารกลางวัน 
ร.ร.อนุบาลนครสวรรค์

10,596,000    10,400,000    10,500,000    10,500,000    10,500,000    นักเรียนได้รับ
อาหารท่ีถูก
สุขลักษณะ
ร้อยละ 100

นักเรียนมีสุขภาพดี มี
น ้าหนักตามเกณฑ์

ส้านักการศึกษา

58 สนับสนุนอาหาร
กลางวัน
ร.ร.อนุบาลเมือง
นครสวรรค์

เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ มี
การพัฒนาด้านร่างกายและ
มีน ้าหนักตามเกณฑ์

สนับสนุนอาหารกลางวัน 
ร.ร.อนุบาลเมืองนครสวรรค์

4,660,000      4,948,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      จ้านวน
นักเรียนท่ีรับ
การสนับสนุน

นักเรียนมีสุขภาพดี มี
น ้าหนักตามเกณฑ์

ส้านักการศึกษา

รวมงบประมาณ 127,693,610   138,191,620   115,760,410   119,820,410   116,005,410   
รวมจ านวนโครงการ 48                51                52                53                52                
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และนันทนาการ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 พัฒนานักเรียนด้าน
กีฬา -กรีฑา สู่ความ
เป็นเลิศ

เพ่ือพัฒนานักกีฬา-กรีฑา
เป็นตัวแทนนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ เพ่ือส่งเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ท่ี
กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ฯ และ อปท.อ่ืน และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ทุกระดับ
การแข่งขันเป็นผู้จัดการ
แข่งขันข้ึนมา

1.เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา-
กรีฑา ท่ีผ่านการคัดตัว เพ่ือ
เป็นตัวแทนนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
ในด้าน เทคนิค และทักษะ
ต่าง ๆ ของกีฬา-กรีฑา
2.ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาท่ี อปท.เป็นผู้จัดข้ึน
หรือร่วมจัดข้ึนมา
3. ร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ท่ี
ได้รับมอบหมายจากจังหวัดฯ

    6,000,000     6,000,000     6,000,000     6,000,000     6,000,000 นักกีฬา-กรีฑามี
ทักษะด้านกีฬา
กรีฑาเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 100

นักเรียน มีเทคนิค 
ทักษะในด้านกีฬา 
และกรีฑา

ส านักการศึกษา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

2 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน  ได้พัฒนา
ทักษะ มาตรฐานของกีฬา
และหันมาสนใจเล่นกีฬา
เพ่ือสุขภาพ

จัดการแข่งขันกีฬาในเขต
เทศบาลฯ เพ่ือให้ประชาชน
 เยาวชนหันมาเล่นกีฬา 
และจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนระดับอนุบาล

    3,000,000     3,000,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมี
ทักษะด้านกีฬา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้พัฒนา
ฝีมือด้านกีฬาให้มี
มาตรฐานสูงข้ึน และ
ได้รับรางวัลการ
แข่งขันในระดับต่างๆ
 มากข้ึน

ส านักการศึกษา

3 จ้างครูผู้ฝึกสอนกีฬายก
น้ าหนัก นักกีฬา
แบดมินตัน นักกีฬา
ฟุตบอล นักกีฬาเทเบิล
เทนนิส กีฬาเต้นแอโร
บิก ฟุตซอล เทควันโด 
กอล์ฟ ว่ายน้ า 
วอลเลย์บอล ตะกร้อ 
กรีฑา และกีฬาอ่ืนๆ 
ฯลฯ

เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้
นักเรียนสังกัดเทศบาล มี
โอกาสฝึกซ้อมและเป็น
นักกีฬาตามความถนัดและ
เป็นตัวแทนนักกีฬาระดับ
ท้องถ่ิน ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ

จ้างบุคลากรเป็นครูผู้
ฝึกสอนกีฬา จ านวน 20 
อัตรา

    1,500,000     1,749,600     3,000,000     3,000,000     3,000,000 นักเรียนสังกัด
เทศบาลมีทักษะ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

นักกีฬามี
ความสามารถเข้าเป็น
ตัวแทนในการแข่งขัน
กีฬาในรายการต่าง ๆ
 ได้

ส านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

4 เป็นเจ้าภาพการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินรอบคัดเลือก
ระดับภาคเหนือ คร้ังท่ี
 38  ประจ าปี
การศึกษา 2563 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564

เพ่ือเป็นเจ้าภาพคัดเลือก
นักกีฬา อปท.รอบคัดเลือก
 คร้ังท่ี 38 และส่งเสริมเด็ก
เยาวชนให้มีทักษะในด้าน
กีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน อปท. รอบ
คัดเลือกระดับภาคเหนือ 
คร้ังท่ี 38 ประจ าปี
การศึกษา 2563 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 1 คร้ัง

    3,000,000     3,000,000     3,000,000     7,000,000 เด็กเยาวชนให้มี
ทักษะในด้านกีฬา
เพ่ิมข้ึน

นักเรียน อปท.มี
ทักษะในการแข่งขัน
กีฬา และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

ส านักการศึกษา

5 แข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 
คน เทศบาลนคร
นครสวรรค์ คัพ ต้าน
ภัยยาเสพติด

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ห่างไกลยา
เสพติด และมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง

เด็ก เยาวชน และประชาชน
 จ านวน 500 คน

       500,000        500,000        500,000        500,000 เด็กเยาวชนให้มี
ทักษะในด้านกีฬา
เพ่ิมข้ึน

เด็ก ๆ มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง ห่างไกลจาก
ยาเสพติด

ส านักการศึกษา

6 แข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
และในจังหวัดนครสวรรค์ 
รวมท้ังจังหวัดใกล้เคียงมี
สุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์
 ปราศจากโรคภัย

เด็กนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดโรงเรียนเทศบาล 
จ านวน 800 คน

       300,000        300,000        300,000        300,000 เด็กเยาวชนให้มี
ทักษะในด้านกีฬา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80

ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ
 มีสุขภาพท่ีแข็งแรง
และมีสุขภาพจิตท่ีดี

ส านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

7 ส่งเสริมพัฒนาเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนได้พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้เสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิตรู้บทบาท
หน้าท่ีของตนเองแสดง
ความสามารถในทาง
สร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติด

จัดกิจกรรมสันทนาการ 
สร้างการมีส่วนร่วมให้กับ
เยาวชนได้แสดง
ความสามารถในทาง
สร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ รู้บทบาท
หน้าท่ีของตนเอง

       200,000        200,000 เยาวชนและ
ประชาชนมี
ทักษะชีวิต
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80

เยาวชนได้รับความ
บันเทิง สนุกสนาน 
แสดงความสามารถ
ในทางสร้างสรรค์โดย
มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
6,000 คน

ส านักการศึกษา

8 ดนตรีเพ่ือประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน ในการ
แสดงความสามารถ
ทางด้านดนตรีใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ห่างไกลยา
เสพติด

การประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ปีละ 1 คร้ัง การ
ประกวดวงดนตรีไทยสากล
 การประกวดร าวง
มาตรฐาน ประเภททีมและ
การประกวดเพลงพระราช
นิพนธ์

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000 เด็กและ
ประชาชนมี
ทักษะชีวิต
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

เพ่ือให้เยาวชนได้มี
เวทีแสดง
ความสามารถ
ทางด้านดนตรี ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

ส านักการศึกษา

9 อบรมมัคคุเทศก์น้อยน า
เท่ียวเชิงวัฒนธรรม

เพ่ือสร้างนักเรียนให้มี
ความรู้ความสามารถและ
ทักษะการน าเสนอแหล่ง
ท่องเท่ียวและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของตนเชิง
วัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน 80 คน

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 นักเรียนจิตอาสา
ท่ีเข้าร่วมอบรม 
มีทักษะเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

นักเรียนมีความรู้ใน
บริบทด้านวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
สามารถอธิบายความ
เป็นมาของสถานท่ี
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

10 อบรมคุณธรรมน า
ความรู้เสริมสร้าง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข

จัดอบรมให้นักเรียนท่ีเข้า
ร่วม ปีการศึกษาใหม่ (ม.1) 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์  จ านวน 950 
คน

        70,000        200,000        200,000        250,000        200,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีคุณธรรม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

นักเรียนสามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้และ
ปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์

ส านักการศึกษา

11 อบรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตพิชิตความส าเร็จสู่
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของบุคลากร
ทางการศึกษาอย่าง
ย่ังยืน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรทางการศึกษาสู่
ความส าเร็จอย่างย่ังยืน

บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 550 คน

       150,000        150,000        150,000        150,000        200,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีทักษะ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครได้รับ
การพัฒนาในทุกด้าน
อย่างย่ังยืน

ส านักการศึกษา

12 อบรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กนอก
ระบบ

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กด้อยโอกาสในชุมชน
ได้มีทักษะด้านการด าเนิน
ชีวิตหรือมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ

จัดโครงการ/กิจกรรม/
อบรม คุณธรรมจริยธรรม 
หรืออบรมส่งเสริมอาชีพ
จากแหล่งเรียนรู้จริงใน
ท้องถ่ิน จ านวน 50 คน

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีทักษะใน
การประกอบ
อาชีพเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

เด็กด้อยโอกาสใน
ชุมชน มีทักษะด้าน
คุณธรรม หรือมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ ซ่ึง
สามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตใน
สังคมได้

ส านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

13 สนันสนุน ส่งเสริม งาน
ราชพิธี รัฐพิธี ท านุ
บ ารุงศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
การจัดงานราชพิธี รัฐพิธี 
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ์ 
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
2. เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน 
ท านุบ ารุงศาสนา
4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
การอนุรักษ์ศิลปะ และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

จัดโครงการ/กิจกรรม  
รวมท้ังการร่วมงานกับ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับงาน
รัฐพิธี ราชพิธี  การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม การท านุ
บ ารุงศาสนา การอนุรักษ์
ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน อย่างน้อย  6 
กิจกรรม

    1,500,000     1,200,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000 ประชาชน
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

ประชาชนแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

ส านักการศึกษา

14 จัดงานวันข้ึนปีใหม่ เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงานให้เป็นมรดกสืบ
ต่อไป

จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง 1 
กิจกรรม

        40,000         40,000         50,000         50,000         50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามให้
เป็นมรดกสืบต่อไป

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

15 จัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์

เพ่ือให้ประชาชนส่งเสริม
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามให้เป็น
มรดกสืบต่อไป

เด็ก เยาวชน ประชาชนเข้า
ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง ร่วม
สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณี

        70,000         70,000         70,000         70,000         70,000 ประชาชนมี
จิตส านึกอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

ประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถ่ินท่ีมีมาแต่
โบราณให้ยังคงอยู่กับ
คนไทย

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

16 แห่เทียนจ าน าพรรษา เพ่ือเป็นการส่งเสริม สืบ
สานและอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถ่ินท่ีมี
มาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับ
คนไทย

จัดแห่เทียนพรรษาโดยเชิญ
หน่วยงาน โรงเรียน
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
เข้าร่วมกิจกรรม

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000 ประชาชนมี
จิตส านึกอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

เป็นการส่งเสริม สืบ
สานและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถ่ินท่ีมีมาแต่
โบราณให้ยังคงอยู่กับ
คนไทย

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

17 จัดงานพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร

เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึง
วัฒนธรรมอันละเอียดอ่อน 
งดงาม และการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ให้
ทรงพระเกียรติสูงส่ง

ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างทุกคน

       110,000 ประชาชน
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

ประชาชนแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

18 จัดงานวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 10)

เพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณฯ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันท่ี 28
 ก.ค.)

ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างทุกคนเทิดทูน
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลท่ี 10)

        30,000         30,000         50,000         50,000         50,000 ประชาชน
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

ประชาชนแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

19 จัดงานวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพ่ือเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (วันท่ี 2 เม.ย.)

ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างทุกคนเทิดทูน
พระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

        30,000         30,000         50,000         50,000         50,000 ประชาชน
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

ประชาชนแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

20 จัดงานครบรอบวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติและวัน
พ่อแห่งชาติ

เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  (วันท่ี 5 
ธ.ค.)

ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างทุกคนเทิดทูน
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

        30,000         30,000         50,000         50,000         50,000 ประชาชน
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

ประชาชนแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

21 จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง  (งานวันแม่)

เพ่ือเทิดพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง  (วันท่ี 12 ส.ค.)

ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างทุกคนเทิดทูน
พระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ
 พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง

        30,000         30,000         50,000         50,000         50,000 ประชาชน
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

ประชาชนแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

22 จัดงานวันปิยมหาราช เพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(วันท่ี 23 ต.ค.)

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงานเทศบาล
และ พนักงานจ้างทุกคน
ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และประชาชน
ร่วมกิจกรรม

        50,000         50,000         50,000 ประชาชน
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

ประชาชนแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี

ส านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

23 จัดงานวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

เพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร                
(วันท่ี 13 ต.ค.)

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงานเทศบาล
และ พนักงานจ้างทุกคน
ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และประชาชน
ร่วมกิจกรรม

        50,000         50,000         50,000 ประชาชน
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

ประชาชนแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี

ส านักการศึกษา

24 จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาฯ 
พระบรมราชินี

เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี
(วันท่ี 3 มิ.ย.)

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงานเทศบาล
และ พนักงานจ้างทุกคน
ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และประชาชน
ร่วมกิจกรรม

        50,000         50,000         50,000 ประชาชน
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

ประชาชนแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี

ส านักการศึกษา

25 จัดงานประเพณี
ลอยกระทง

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี

จัดกิจกรรมประกวด
หนูน้อยนพมาศ และจัด
กิจกรรมลอยกระทง

        35,000         35,000         50,000         50,000         50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามมี
การสืบทอดรักษาไว้
ให้คงอยู่

ส านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

26 จัดต้ังโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ (ท.9)

เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ใน
ท้องถ่ิน และเขตใกล้เคียงท่ี
มีความสามารถพิเศษ
ทางการกีฬา ให้มีความเป็น
เลิศด้านกีฬา

เพ่ือใช้จ่ายส าหรับโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนคร
นครสวรรค์ (ท.9) ได้แก่
- ค่าใช้จ่ายตามรายการ
หรือวัตถุประสงค์ท่ีได้รับ
การอุดหนุนจากรัฐ
- ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การศึกษาส าหรับผู้เรียน
โดยตรงและค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวกับการบริหารงาน
ท่ัวไปส าหรับสถานศึกษา 
ซ่ึงมีรายการค่าใช้จ่าย
เป็นไปตามแนวทางท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินก าหนด

    10,000,000     10,000,000     10,000,000     10,000,000 เด็ก เยาวชน มี
ความสามารถ
พิเศษทางการ
กีฬาเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ100

นักเรียนโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ (ท.9) มี
โอกาสเป็นนักกีฬา
ตัวแทนระดับจังหวัด 
ระดับเขต นักกีฬาทีม
ชาติไทยและเข้าสู่
นักกีฬาอาชีพ

ส านักการศึกษา
(โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์) (ท.
9)
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

 - ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการน าผู้เรียน
ไปทัศนศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการน าผู้เรียน
ไปร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา หรือการแข่งขัน
ทักษะทางการศึกษาภายใน
และต่างประเทศ
- ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือการส่ง
บุคลากรของสถานศึกษาไป
รับการฝึกอบรม
- ค่าจ้างเหมาบริการงาน
การสอน งานท าความ
สะอาด งานรักษาความ
ปลอดภัย พาหนะรับส่ง
นักเรียนตามความจ าเป็นท่ี
ต้องจัดให้มี
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

 - ค่าสอนพิเศษและค่าสอน
เกินภาระงานสอนใน
สถานศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกิน
ภาระงานสอนใน
สถานศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษา
- ค่าเบ้ียประชุมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติไม่
เกินสองคร้ังต่อภาคเรียน
- ค่าใช้จ่ายท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะส่ัง
การก าหนดให้เป็นรายจ่าย
ของสถานศึกษาได้ เฉพาะ
รายการท่ีกฎหมาย ระเบียบ
 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
ก าหนดให้เป็นรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เท่าน้ัน
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

ค่าเคร่ืองแต่งกายและ
อุปกรณ์ส าหรับผู้เรียนใน
การฝึกกีฬา ฝึกงาน หรือ
ฝึกปฏิบัติการ หรือการ
แข่งขัน
- ค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ี
จ าเป็นส าหรับจัดท่ีพักอาศัย
ให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา
- ค่าประกันอุบัติเหตุผู้เรียน
ในขณะฝึกกีฬา ฝึกงาน ฝึก
ปฏิบัติ หรือในระหว่างการ
เรียนตามหลักสูตร หรือใน
ระหว่างการแข่งขัน
- ค่าจ้างเหมาบริการซักรีด
เฉพาะในกรณีท่ีมีความ
จ าเป็น
- ค่าอาหารประจ าวัน
- ค่าอาหารเสริมเฉพาะใน
กรณีท่ีมีความจ าเป็น
- ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นใน
การจัดการศึกษา เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ในการเรียน
การสอนรวมงบประมาณ 16,345,000   27,114,600   25,720,000   29,770,000   22,770,000   

รวมจ านวนโครงการ 20              22              23              23              22              
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และนันทนาการ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4  อนุรักษ์และสืบสาน  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้าน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ก่อสร้างหอจดหมาย
เหตุบริเวณ
สวนสาธารณะสระ
จันทร์

เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
รวมท้ังเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ
จังหวัดนครสวรรค์

หอจดหมายเหตุ จ านวน 1 
หลัง ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

   15,000,000 จ านวนหอ
จดหมายเหตุ 
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ประชาชนได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและ
ประวัติศาสตร์ของ
จังหวัดนครสวรรค์

ส านักการช่าง

2 ก่อสร้างศาลาศิลป์
ภายในเกาะกลาง
อุทยานสวรรค์

เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และนันทนาการ

ศาลาศิลป์ จ านวน 1 แห่ง 
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

    5,000,000 จ านวนศาลาศิลป์
 เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ประชาชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมต่างๆ และ
ตระหนักถึง
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี

ส านักการช่าง

รวมงบประมาณ -             -             -             20,000,000   -             
รวมจ านวนโครงการ -             -             -             2                -             

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และนันทนาการ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4  อนุรักษ์และสืบสาน  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้าน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

1 5 ธันวาพาพ่อเท่ียว เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปน้อมร าลึก
ถึงพระคุณบิดาโดยผ่าน
กิจกรรม

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าร่วม
โครงการจ านวน 200 คน

       50,000        50,000        50,000        50,000 เด็กเยาวชน
ประชาชนได้มี
จิตส านึกในการ
ดูแลบุพการีมาก
ข้ึน ร้อยละ 80

ประชาชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมต่างๆ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเท่ียว

2 เด็กเอ๋ย...เด็กดี
เท่ียวฟรีเมือง

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกถึงความสามารถ
ผ่านกิจกรรมวันเด็ก

เด็ก เยาวชน ท่ีเข้าร่วม
โครงการจ านวน 200 คน

       50,000        50,000        50,000        50,000 เด็กเยาวชนได้มี
กิจกรรมส่งเสริม
ในการแสดงออก
 ร้อยละ 80

ประชาชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมต่างๆ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเท่ียว

3 12 สิงหาพาแม่เท่ียว เพ่ือเป็นการแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มี
พระคุณและเสริมสร้าง
ความรักและความอบอุ่นให้
เกิดข้ึนในครอบครัว

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าร่วม
โครงการจ านวน 200 คน

       50,000        50,000        50,000        50,000 เด็กเยาวชน
ประชาชนได้มี
จิตส านึกในการ
ดูแลบุพการีมาก
ข้ึน ร้อยละ 80

ประชาชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมต่างๆ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเท่ียว

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ
แบบ ผ.02
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ
แบบ ผ.02

4 ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในเขตเทศบาล

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในเขตเทศบาล

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าร่วม
โครงการจ านวน 200 คน

       50,000        50,000        50,000        50,000 เด็ก,เยาวชน,
ประชาชนได้
เรียนรู้สถานท่ี
ท่องเท่ียวต่างๆ 
ภายในเขต
เทศบาล ร้อยละ 
80

ประชาชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมต่างๆ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเท่ียว

5 ถนนคนเดิน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและกระตุ้น
เศรษฐกิจในชุมชนเพ่ือเป็น
สถานท่ีเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

จัดกิจกรรมถนนคนเดิน
ภายในเขตเทศบาลฯ 
จ านวน  80 คร้ัง

     300,000      300,000      300,000      300,000      300,000 ประชาชนและ
ชุมชนมีรายได้
จากการจัด
กิจกรรมถนนคน
เดิน

ใช้พ้ืนท่ีเมืองให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ชุมชน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเท่ียว

6 บริหารจัดการอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา 
(พาสาน)

เพ่ือการบริหารจัดการ
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา (พาสาน)

จ้างบริษัทท าความสะอาด
และรักษาความปลอดภัย
และค่าสาธารณูปโภค 
พร้อมท้ังการจัดจ้างพนักงาน

   1,220,000    3,460,000    3,460,000    3,460,000 การบริหารจัด
งานสัญลักษณ์
ต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา (พา
สาน)เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผน

ปริมาณนักท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเท่ียว
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ
แบบ ผ.02

7 อบรมและประกวดภาพ
ประทับใจสถานท่ี
ท่องเท่ียวในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
สถานท่ีท่องเท่ียวในเขต
เทศบาล

จัดอบรมและประกวดภาพ
ประทับใจสถานท่ีท่องเท่ียว
ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 50 คน

     250,000      250,000      250,000      250,000 จ านวน
นักท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10

สถานท่ีท่องเท่ียวใน
เขตเทศบาลเป็นท่ี
รู้จักของนักท่องเท่ียว

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเท่ียว

8 จัดจ้างท าซุ้มจ าหน่าย
บัตรเข้าชมอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา 
(พาสาน)

เพ่ือเป็นการจัดระเบียบการ
เข้าชมอาคารสัญลักษณ์ต้น
แม่น้ าเจ้าพระยา 
(พาสาน)

ซุ้มจ าหน่ายบัตรเข้าชม
อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา 
(พาสาน) จ านวน 1 ซุ้ม

     250,000      250,000      250,000      250,000 รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 20

ปริมาณนักท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเท่ียว

9 อุดหนุนโครงการอนุรักษ์
และส่งเสริมงาน
ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้า
แม่ปากน้ าโพ

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวภายในจังหวัด

สนับสนุนงานประเพณีแห่
เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ าโพ 
ปีละ 1 คร้ัง

   2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000 จ านวน
นักท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10

ประเพณีของท้องถ่ิน
คงอยู่ต่อไป

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเท่ียว

รวมงบประมาณ 2,300,000   4,220,000   6,460,000   6,460,000   6,460,000   
รวมจ านวนโครงการ 2              9              9              9              9              
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4  อนุรักษ์และสืบสาน  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้าน
3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงภูมิปัญญา
ท้องถ่ินแหล่งเรียนรู้ 
และศึกษาดูงาน

1.เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพัฒนาตนเองและใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน
2.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้น า
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน เด็ก 
เยาวชน และประชาชนในการ 
ขับเคล่ือนและน าหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน 
3.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนให้พัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของประชาชนและกับ
ชุมชนอ่ืนได้

คณะกรรมการชุมชน 
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์จ านวน 200
 คน

400,000       400,000       400,000       400,000       400,000       จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้ ความ
เข้าใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.คณะกรรมการ
ชุมชนและประชาชน
ในชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน้อมน าหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ
ตนได้

กองสวัสดิการ
สังคม

โครงการท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

4.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนและสร้างวินัยการใช้
จ่ายและการด าเนินของ
ประชาชนด้วยหลักปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียง
5.เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่าง
รายได้และค่าใช้จ่าย สร้างนิสัย
การประหยัดและการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากท่ีสุด
เหมาะสมกับเศรษฐกิจชุมชน
6.เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย
ของประชาชน โดยให้ฝึก
ปฏิบัติงานการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
ชีวภาพ ยาก าจัดศัตรูพืชจาก
วัตถุดิบธรรมชาติ การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ และการ
เพาะเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ
7.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจชุมชน ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีข้ึนและพ่ึงพา
ตนเองได้

2.คณะกรรมการ
ชุมชนและประชาชนมี
ส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการและร่วม
ขับเคล่ือนการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใช้ในชุมชน
3.ประชาชนในชุมชน
มีความตระหนักและ
เห็นความส าคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
สานต่อความรู้น าไป
พัฒนาต่อไปได้
4.ประชาชนมีวินัยการ
ใช้จ่ายและมีภูมิคุ้มกัน
ให้กับตนเองมีเหตุผล
และรู้จักการประมาณ
ตนเอง

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

8.เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคล
ท่ีด ารงตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

5.ประชาชนสามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับจาก
การฝึกปฏิบัติมาใช้
เพ่ิมทักษะ มีความรู้
ความเข้าใจใน
กระบวนการผลิต
ทางการเกษตร

6.ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนมีรายจ่ายลดลง
 มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้

7.ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

2 ส่งเสริม สนับสนุน 
หน่ึงชุมชน 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ และ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์

1.เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ของชุมชนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและ วัฒนธรรมท้องถ่ิน
2.เพ่ือให้ประชาชนได้มีช่องทาง
การเลือกซ้ือสินค้าในราคา
ยุติธรรมจากกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง
3.เพ่ือส่งเสริมให้มีแหล่งจ าหน่าย
สินค้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน
และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ของจังหวัด

 - กลุ่มผู้ผลิตสินค้า
OTOP
- กลุ่มผู้จ าหน่ายสินค้า
 OTOP จ านวน 80 
ราย   
- ประชาชนท่ัวไปท่ีมา
ชมและซ้ือสินค้า 
จ านวน 1,000 คน

2,000,000     2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์
ของชุมชนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์โดย
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน
2.ประชาชนมีช่องทาง
การเลือกสินค้าใน
ราคายุติธรรม จาก
กลุ่มผู้ผลิตโดยตรง
3.มีแหล่งจ าหน่าย
สินค้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์
ของชุมชนและเป็น
การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ของจังหวัด

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

4.เพ่ือให้กลุ่มอาชีพได้รับการ
พัฒนาทักษะการผลิตสินค้า 
สร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ี
ยอมรับและสร้างความแตกต่าง
ของตัวสินค้าอันน่าจะน าไปสู่การ
ขยายโอกาสในอนาคต
5.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมคิดร่วมพัฒนาทักษะการ
ผลิตและร่วมพัฒนาทักษะด้าน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้
เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันใน
ระดับท่ีสูงข้ึน และเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ 
6.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจสร้างโอกาส สร้าง
รายได้ ให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า 
กลุ่มจ าหน่ายสินค้า ท้ังภาค
ประชาชน ภาคเอกชน  ภาค
ธุรกิจ ภาควิสาหกิจชุมชน

4.กลุ่มอาชีพได้รับการ
พัฒนาทักษะการผลิต
สินค้า มีโอกาสให้
ผลิตภัณฑ์เป็นท่ียอมรับ
และสร้างความแตกต่าง
ของตัวสินค้าอันจะ
น าไปสู่การขยายโอกาส
ในอนาคต
5.กลุ่มผลิตเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วม
ในการร่วมคิดร่วม
พัฒนาทักษะการผลิต
และร่วมพัฒนาทักษะ
ด้านการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ เพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์
ในการแข่งขันในระดับท่ี
สูงข้ึนและน าไปสู่การ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
6.ทุกกลุ่มทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการกระตุ้น
เศรษฐกิจและได้รับ
โอกาส มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

7.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินของแต่ละ
ชุมชนได้มีการเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน
8.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
กระบวนการ ผลิตสินค้าของ
ชุมชนให้เข้าสู่การ ผลิตสินค้า
ชองชุมชนให้เข้าสู่ระบบการ
ด าเนินธุรกิจขนาดย่อม(SME) 
และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
9.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้มีส่วนร่วมคิด
ร่วมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน เพ่ือให้เด็ก 
เยาวชนได้กล้าแสดงออกในทาง
ท่ีถูกต้อง

7.ผลิตภัณฑ์ของแต่ละ
ชุมชนได้ มีการพัฒนา
และเกิดการรวมกลุ่ม 
เป็นเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน 
8.การผลิตสินค้าของ
ชุมชนได้เข้าสู่ระบบ
ด าเนินธุรกิจขนาดย่อม
(SME) และมีรายได้
เพ่ิมข้ึน
9.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมคิดร่วมกิจกรรมท่ี
จัดข้ึน เพ่ือให้เด็ก 
เยาวชน ได้กล้า
แสดงออกในทางท่ี
ถูกต้อง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

3 ส่งเสริม สนับสนุนสืบ
สานงานประเพณี
วันลอยกระทง
กะลาสายกะลาสีของ
ชุมชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนท่ัวไป
ท่ีอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนท่ีชุมชนได้
มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผนใน
การจัดกิจกรรม
ลอยกระทง กะลาสายกะลาสี 
การประกวดนางนพมาศและ
ประเพณีการแข่งเรือท้องถ่ิน

ประชาชนและชุมชนใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ประชาชน
ต่างจังหวัดท่ีสนใจ
ท่ัวไปจ านวน 500 คน

400,000       400,000       400,000       400,000       400,000       จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนท่ัวไป ท่ี
อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนท่ี
ชุมชนได้รู้หลักการคิด
และรู้กระบวนการใน
การเรียนรู้และรู้
กระบวนการในการ
เรียนรู้กระทง กะลา
สาย กะลาสี การ
ประกวดนางนพมาศ 
ประเพณีการแข่งขัน
เรือท้องถ่ิน อันเกิด
ความรัก ความสามัคคี
ในชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

2.เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการ
อนุรักษ์สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถ่ิน
3.เพ่ือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เทศบาลนครนครสวรรค์กับ
ประชาชนและหน่วยงาน
ภายนอก 
4.เพ่ือเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอย
กระทง กะลาสายกะลาสี สาย
แม่น้ าปิงให้เป็นท่ีรู้จักและเป็น
การส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
จังหวัดนครสวรรค์

2.ประชาชนท่ัวไป 
ตระหนักถึงบทบาท
และเห็นความส าคัญ
ของการสืบสาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถ่ิน
3.เกิดความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างเทศบาล
นครนครสวรรค์กับ 
ประชาชน 
4.ประเพณีวันลอย
กระทงกะลาสาย 
กะลาสี สายแม่น้ าปิง
เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย 
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดนครสวรรค์ได้
เป็นอย่างดี
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

4 ส่งเสริม สนับสนุนสืบ
สานงานประเพณีวัน
สงกรานต์ของชุมชนใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

1.เพ่ือต้องการให้การเล่นน้ า
สงกรานต์มีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
โดยก าหนดพ้ืนท่ีจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์ให้มีความปลอดภัย
ปลอดจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ทุกชนิดและเป็นพ้ืนท่ีปลอด
อาวุธควบคุมดูแลไม่ให้มีการ
แสดงท่ีไม่เหมาะสม รณรงค์ให้
ประชาชนเล่นน้ าสงกรานต์ตาม
ประเพณีไทย 
2. เพ่ือส่งเสริมให้สถานท่ีจัดงาน
บริเวณหาดต้นแม่น้ าเจ้าพระยา 
ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีแม่น้ า 4 สาย ปิง
,วัง ยม,น่าน มาบรรจบกัน เป็น
ต้น ก าเนิดแม่น้ าเจ้าพระยาให้
เป็นท่ีรู้จักเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์และของจังหวัด
นครสวรรค์

คณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการกลุ่มสตรี
 สมาชิกชุมชน ผู้สูงอายุ
 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป จ านวน
 1,000 คน

5,000,000     5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.การเล่นน้ าสงกรานต์ใน
พ้ืนท่ีก าหนดไว้ มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
2.สถานท่ีจัดงาน ณ 
บริเวณหาดต้นแม่น้ า
เจ้าพระยาเป็นท่ีรู้จักอย่าง
แพร่หลายและได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
และของจังหวัดนครสวรรค์ 
3. ปัญหาการก่อเหตุท่ีไม่
พึงประสงค์ เช่น การก่อ
เหตุทะเลาะวิวาท ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
อันเน่ืองมาจากการเล่น
สงกรานต์โดยไม่มีการ
ควบคุม ลดน้อยลง

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

3.เพ่ือป้องกันการก่อเหตุท่ีไม่พึง
ประสงค์ ลดความเส่ียงต่อการ
ทะเลาะวิวาทและปัญหา
อาชญากรรม ลดปัญหา
การจราจร และลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนอันเน่ืองมา จากการ
เล่นน้ าสงกรานต์โดยไม่มีการ
ควบคุม 
4. เพ่ือส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 
และเพ่ือส่งเสริมให้
คณะกรรมการชุมชน เด็ก 
เยาวชน และประชาชนได้
ตระหนักเห็นคุณค่าความส าคัญ
ของบรรพบุรุษและผู้สูงอายุโดย
แสดงความกตัญญูกตเวทีด้วย
การรดน้ าขอพรจากผู้สูงอายุและ
มอบผ้าอาบน้ าให้กับผู้สูงอายุเกิน
 60 ปี บริบูรณ์ ท่ีเข้าร่วม
โครงการ เน่ืองจากวันสงกรานต์
เป็นวันสูงอายุแห่งชาติ

4. การเล่นน้ าสงกรานต์
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตาม
ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย 
5. ประเพณีท่ีปฏิบัติคู่กับ
วันสงกรานต์ เช่น การรด
น้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ 
และประเพณีการสรงน้ า
พระ การก่อเจดีย์ทราย
ได้รับการสืบสาน
6. กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเน่ือง
ในวันสงกรานต์ มีความ
สอดคล้องกับประเพณี
และวัฒนธรรมไทย 
7. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีความ
ตระหนักและเห็นคุณค่า
ความส าคัญของผู้สูงอายุ
และได้แสดงออกถึงความ
กตัญญู 
8. ท าให้เกิดความรักความ
ผูกพันและลดช่องว่าง
ระหว่างวัยภายในครอบครัว

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 202



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 203

3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

5.เพ่ือท านุบ ารุงศาสนาและสืบสาน 
ประเพณีสรงน้ าพระท่ีปฏิบัติสืบต่อกัน
มาคู่กับวันสงกรานต์ให้คงอยู่และ
เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ าพระ
เพ่ือความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและ
ครอบครัว 
6.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ให้
สอดคล้องกับประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย 
7. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรักความ
ผูกพันและตระหนักถึงคุณค่าของ
สถาบันครอบครัวส่งเสริมให้สมาชิกใน
ครอบครัวได้ร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ
สร้างความรักความอบอุ่น ส่งผลให้
สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีครอบครัว
แข็งแรงและลดปัญหาสังคม
8.เพ่ือให้เด็กเยาวชนและประชาชนทุก
ช่วงวัย มีสถานท่ีพักผ่อนท ากิจกรรม
นันทนาการร่วมกัน

9.ท าให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีสถานท่ี
พักผ่อนท ากิจกรรม
นันทนาการร่วมกัน 
10.ท าให้การจัดกิจกรรม
วันสงกรานต์ของเทศบาล
นครนครสวรรค์ เป็น
เอกลักษณ์และเกิด
ภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นท่ีรู้จัก
ทุกภาคส่วน ท้ังภาค
ราชการ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน 
11.ท าให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ภาคภูมิใจใน
การมีส่วนร่วมบ ารุงรักษา
ไว้ซ่ึงประเพณีอันดีงาม 
12.ท าให้คณะกรรมการ
ชุมชน และประชาชน มี
ส่วนร่วมในการก าหนด
รูปแบบกิจกรรมร่วมกับ
เทศบาลนครนครสวรรค์
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

9.เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเน่ืองในวัน
สงกรานต์ของเทศบาลนครนครสวรรค์
เป็นเอกลักษณ์และเกิดภาพลักษณ์ท่ีดี
เป็นท่ีรู้จักท่ัวไปทุกภาคส่วนท้ังภาค
ราชการภาคเอกชนและภาคประชาชน
10.เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างเทศบาลนครนครสวรรค์กับ
หน่วยงานภายนอก ท้ังภาคราชการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
11.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมใน
การบ ารุงรักษาไว้ซ่ึงประเพณี
สงกรานต์สืบต่อไป 
12.เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการ
ชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วนร่วม
คิด ร่วมวางแผนในการด าเนินกิจกรรม
ตามหลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 204



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 205

3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

5 ส่งเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ 
แห่งชาติ

1.เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.เพ่ือเป็นการระลึกวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและ
วันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ และวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี
พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
3.เพ่ือสร้างความสมานฉันท์ ความ
สามัคคีเกิดจิตส านึกในการปกป้อง
เทิดทูนและด ารงไว้ซ่ึงสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4.เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ได้แสดงออกถึงความกตัญญูและตอบ
แทนพระคุณพ่อแม่ 
5.เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
6.เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของ
พ่อ แม่ดีเด่น ในระดับเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ประชาชนในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 
500 คน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.เป็นการระลึกวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตรและวันชาติ
, วันพ่อแห่งชาติ และวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีพัน
ปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
และความสมานฉันท์ของ
ประชาชน 
4.เด็กเยาวชน และ
ประชาชนได้แสดงความ
กตัญญูต่อพ่อ แม่ 
5.เกิดความสัมพันธ์
ระหว่าง สมาชิกใน
ครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน 
6.สมาชิกในครอบครัวได้
ตระหนักถึงบุญคุณของพ่อ
 แม่

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

6 ส่งเสริม การแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ
ศึกษาดูงาน

1 เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2 เพ่ือสร้างความตระหนักและส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบูรพมหา
กษัตริยาธิราชของไทยทุกพระองค์ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
3 เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ถวายราชสักการะแด่พระมหากษัตริย์ 
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชของ
ไทยทุกพระองค์ และพระบรมวงศานุ
วงศ์ทุกพระองค์ เช่น การจัดพิธีถวาย
เคร่ืองราชสักการะ และจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล  
4 เพ่ือร่วมกันท าความดีถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์และ
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชของ
ไทยทุกพระองค์ เช่น การจัดกิจกรรม
จิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” 
หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม

ประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 
1000 คน

1,500,000     1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1 ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
2 ประชาชนได้ตระหนักและ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์ สมเด็จ
พระบูรพมหากษัตริยาธิราชของ
ไทยทุกพระองค์ และพระบรม
วงศานุวงศ์
3 ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีถวายราช
สักการะแด่พระมหากษัตริย์ 
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิ
ราชของไทยทุกพระองค์ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
 เช่น การร่วมพิธีถวายเคร่ือง
ราชสักการะ และจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล 
4 ประชาชนได้ร่วมกันท าความ
ดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระมหากษัตริย์และสมเด็จ 
พระบูรพมหากษัตริยาธิราชของ
ไทยทุกพระองค์ เช่น การจัด
กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ
 ดี ด้วยหัวใจ” หรือกิจกรรม
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

7 อบรม ส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรม ส าหรับ 
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯและศึกษาดู
งาน

1.เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯท่ี
เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติธรรม 
การภาวนาจิตตามแนว
พระพุทธศาสนา เพ่ือความสงบสุข
ของชีวิตได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท านุบ ารุงเผยแพร่พุทธ
ศาสนาและบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ร่วมกัน
ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีใน
หมู่คณะ 
2.เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ 
ในชุมชนใช้หลักศาสนากล่อมเกลา
จิตใจ ให้ลด ละ เลิก อบายมุขและ
ใช้หลักธรรมในการครองตน ครอง
เรือน ไม่ยึดติดกับวัตถุนิยมใช้ชีวิต
แบบพอเพียงตามวิถีชีวิตแห่งการ
ด ารงชีวิตท่ีสมบูรณ์ โดยมีธรรมะ
เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจท่ียึดสาย
กลางของความพอดี 

ประชาชนท่ัวไป   
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อย 
โอกาส ในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน
 100 คน

300,000       300,000       300,000       300,000       300,000       จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนท่ัวไป ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ เข้ารับการอบรม
ได้ฝึกปฏิบัติธรรม  การ
ภาวนาจิตตามแนว
พระพุทธศาสนา พึงได้รับ
ความสงบสุขของชีวิตและได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการท านุ
บ ารุงเผยแพร่พุทธศาสนา
และบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน
 เกิดความรักสามัคคีในหมู่
คณะ
2.ประชาชนท่ัวไป ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ เข้ารับการอบรม
ใช้หลักศาสนากล่อมเกลา
จิตใจให้ ลด ละ เลิก 
อบายมุข และใช้หลักธรรม
ในการครองตนครองเรือน 
ไม่ยึดติดกับวัตถุนิยมใช้ชีวิต
แบบพอเพียงตามวิถีชีวิต
แห่งการด ารงชีวิตท่ีสมบูรณ์ 
โดยมีธรรมะเป็นเคร่ืองยึด
เหน่ียวจิตใจท่ียึดทางสาย
กลางของความพอดี

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

3.เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ 
มีความรู้ในหลักจิตวิทยาด้าน
มนุษย์สัมพันธ์และการสร้างก าลังใจ
ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน มีทัศนคติท่ีดี
ต่อการท างานและการด ารงชีวิต
ประจ าวัน
4.เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ 
ได้ใช้ค าสอนในพระพุทธศาสนา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน สร้าง
ความรัก ความเข้าใจและความ
อบอุ่นแก่สมาชิกในครอบครัว
ตระหนักถึงความส าคัญของ
สถาบันครอบครัว  ซ่ึงจะส่งผลให้
ครอบครัว มีความพร้อมในการ
ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวเป็น
พลเมืองท่ีดี มีความสุขในสังคม

3.ประชาชนท่ัวไป ผู้สูงอายุ
 และผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ในหลัก
จิตวิทยาด้านมนุษย
สัมพันธ์และสร้างก าลังใจ
ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน มี
ทัศนคติท่ีดีต่อการท างาน
และการด ารงชีวิตประจ าวัน
4.ประชาชนท่ัวไป ผู้สูงอายุ
 และผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯและ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ ใช้ค าสอนของ
พระพุทธศาสนาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตน 
สร้างความรัก ความเข้าใจ
 และมีความอบอุ่น 
ครอบครัวมีความพร้อมใน
การส่งเสริมให้สมาชิกใน
ครอบครัวเป็นพลเมืองท่ีดี
ของสังคม

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 208



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 209

3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

8 เทศบาลพบประชาชน 1.เพ่ือรับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน
2.เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจอันดีระหว่าง
เทศบาลกับประชาชน
3.เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการรับบริการด้าน
ต่างๆท่ีเก่ียวกับภารกิจของ
เทศบาล
4.เพ่ือบูรณาการการให้บริการ
สาธารณะกับหน่วยงานภายนอก
และภาคเอกชนในการให้บริการ
ประชาชน เช่น บริการตรวจ
สุขภาพ วัดความดัน ให้
ค าแนะน าด้านสุขภาพ บริการ
ตัดผม การฉีดวัคซีนสัตว์เล้ียง
5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในด้านการแสดง
ความรู้ความสามารถของ
ประชาชนในชุมชนในรูปแบบ
ต่างๆ

ประชาชนในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 
650 คน

1,000,000     1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ได้ทราบถึงปัญหา
และความต้องการ
ของประชาชน และ
แก้ไขปัญหาได้ตาม
ความต้องการของ
ประชาชน ตาม
อ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาล
2.เกิดความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชน
3.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในด้าน
การมารับบริการด้าน
ต่างๆ
4.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการแสดง
ความรู้ความสามารถ
5.ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ตามอ านาจ
หน้าท่ีของเทศบาล
6.ชุมชนเกิดการ

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

6.เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และความรู้ตามอ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาล
7.เทศบาลได้รับทราบปัญหา
ต่างๆของประชาชน เพ่ือน าไป
ก าหนดเป็นแนวทางและ
นโยบายการพัฒนาชุมชน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

9 ส่งเสริมพัฒนาเพ่ิม
ศักยภาพและอบรม
สัมมนาของผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน 
อนุกรรมการ ท่ีปรึกษา
 และสมาชิกชุมชน 
และศึกษาดูงาน

1.เพ่ือส่งเสริมความรู้ และ
เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาชุมชน
ให้กับผู้น าชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน อนุกรรมการ ท่ีปรึกษา 
และสมาชิกชุมชน 2.เพ่ือส่งเสริม
ประสบการณ์และแลกเปล่ียน
เรียนรู้การพัฒนาชุมชนกับ
หน่วยงานภายนอกและน ามา
ประยุกต์ใช้กับชุมชนตนเองได้ 3.
เพ่ือส่งเสริมความรัก ความ
สามัคคีสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนและองค์กรท่ี
เก่ียวข้อง 4.เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจชุมชน 5.
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาอาชีพและ
วิสาหกิจชุมชน 6.เพ่ืออบรมเพ่ิม
ศักยภาพผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน  
อนุกรรมการ ท่ีปรึกษาและ
สมาชิกชุมชนในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน 
อนุกรรมการ ท่ีปรึกษา
 และสมาชิกชุมชน 
จ านวน 500 คน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน 
อนุกรรมการ ท่ีปรึกษา
และสมาชิกชุมชน มีความรู้
 ความสามารถ มีการ
เรียนรู้ร่วมกันสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ
และแนวทางในการแก้ไข
จัดล าดับความส าคัญใน
การวางแผนพัฒนาชุมชน
ในกระบวนการบริหาร
จัดการชุมชน 2.ผู้น าชุมชน
 คณะกรรมการชุมชน 
อนุกรรมการ ท่ีปรึกษา
และสมาชิกชุมชน มีส่วน
ร่วมในการสร้างความ
เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพา
ตนเองช่วยเหลือซ่ึงกัน 
เห็นความส าคัญของการ
พัฒนาชุมชน สามารถน า
ประสบการณ์ท่ีได้จาก
การศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ชุมชนของตนเองได้

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

3.ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน 
อนุกรรมการ ท่ี
ปรึกษาและสมาชิก
ชุมชน เกิดความรัก 
ความสามัคคีสามารถ
สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนและ
องค์กรอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องได้ 4.ชุมชน
ได้รับความรู้สามารถ
น ามาพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจของชุมชนได้
 5.ชุมชนได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริม
ด้านอาชีพ 6.ผู้น า
ชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน อนุกรรมการ ท่ี
ปรึกษา และสมาชิกใน
ชุมชนมีความรู้และ
ทักษะเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

10 ส่งเสริมกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด

1.เพ่ือให้คณะกรรมการชุมชน/
คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน
และสมาชิกชุมชนร่วมวางแผน
จัดกิจกรรมทางด้านกีฬาร่วมกัน 
2.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
สร้างความรัก ความสามัคคี ใน
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี 
ประชาชนในทุกชุมชนและ
ครอบครัว 3.เพ่ือให้เด็กเยาวชน 
ผู้สูงอายุ สตรี ประชาชนในชุมชน
 และในครอบครัวใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย การเล่นกีฬา เพ่ือผ่อน
คลายความตึงเครียดท าให้
สุขภาพดี จิตใจและอารมณ์
แจ่มใส 4.เพ่ือสร้างจิตส านึกใน
การป้องกัน และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน โดยการส่งเสริม
การเล่นกีฬา 5.เพ่ือเช่ือม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนในชุมชน

จัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างชุมชนในเขต
เทศบาล ประมาณ 500
 คน/ปี ให้กับเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

3,000,000     3,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.คณะกรรมการชุมชน/
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ชุมชนและสมาชิกชุมชนมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันโดย
ใช้กิจกรรมกีฬา 2.เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี
ประชาชนในชุมชนและใน
ครอบครัว มีส่วนเกิดความ
รักความสามัคคี เพ่ิมมากข้ึน
 3.เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
สตรี ประชาชนในชุมชนและ
ในครอบครัว ได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์มีสุขภาพ
ร่างกายดี มีอารมณ์แจ่มใส 4.
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี 
ประชาชนในชุมชนและใน
ครอบครัวห่างไกลจากยา
เสพติดมีจิตส านึกในการ 
ออกก าลังกายและตระหนัก
ถึงพิษภัยของยาเสพติด 5.
เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชนใน
ชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

11 ส่งเสริม สนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนและศึกษาดูงาน

1.เพ่ือให้คณะกรรมการและสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนได้จัดต้ัง
กองทุนสวัสดิการชุมชน รู้หลักการ
บริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กองทุนสวัสดิการชุมชน 2.เพ่ือให้
คณะกรรมการทุกฝ่าย เกิดความ
ภาคภูมิใจ และตระหนักในหน้าท่ี
ของตนเอง 3.เพ่ือให้คณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนและ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนได้
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 4.
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ทราบ
ถึงความต้องการของกองทุน
สวัสดิการชุมชนในชุมชนรวมท้ัง
ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการ
พัฒนาเพ่ือก าหนดเป็นแนวทาง
และนโยบายในการพัฒนากองทุน
สวัสดิการชุมชน

จัดต้ังกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ
 และจัดอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานปีละ 1
 คร้ัง

500,000       500,000       การด าเนิน
โครงการไม่
น้อยกว่า ปีละ 1
 คร้ัง

1.มีการจัดต้ังกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
คณะกรรมการและสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชน 
สามารถบริหารจัดการ
วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
จัดล าดับความส าคัญ
วางแผนพัฒนากองทุน
สวัสดิการชุมชน และ
ประเมินผลได้ 
2.คณะกรรมการและ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน เกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจในบทบาทหน้าท่ี
ของตน เป็นแรงผลักดันใน
การพัฒนากองทุน
สวัสดิการชุมชนของตนเอง 
3.ท าให้สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนและ
คณะกรรมการทุกฝ่าย

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

ได้เรียนรู้ร่วมกันถึง
แนวทางการพัฒนา
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 4.ท าให้
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้ทราบ
ข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการของ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ประกอบการ
วางแผนและนโยบาย
ในการพัฒนา กองทุน
สวัสดิการชุมชน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

12 ส่งเสริมอบรม
คณะกรรมการกองทุน
ชุมชนเมือง สมาชิก
กองทุนและศึกษาดูงาน

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
แลกเปล่ียนทัศนคติ
ประสบการณ์ท างานประสานให้
เกิดความร่วมมือกับกลไก 
เครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จัดอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน อย่างน้อย
ปีละ 1 คร้ัง

200,000       200,000       การด าเนิน
โครงการไม่
น้อยกว่า ปีละ 1
 คร้ัง

พัฒนาแลกเปล่ียน
ทัศนคติประสบการณ์
การท างานประสานให้
เกิดความร่วมมือกับ
กลไกเครือข่ายกองทุน
ชุมชนเมือง และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
มากย่ิงข้ึน ท าให้
กองทุนชุมชนเมืองมี
การบริหารจัดการท่ีดี 
ถูกต้องโปร่งใส

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

13 สนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคม
คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชนและ
ศึกษาดูงาน

1.เพ่ือให้คณะกรรมการ สมาชิก
และประชาชนในชุมชนจัดท า
แผนชุมชนได้รู้หลักการการ
ประชุมประชาคมการบริหารงาน
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง
2..เพ่ือให้คณะกรรมการ สมาชิก
และประชาชนในชุมชนมี
จิตส านึกตระหนักถึงบทบาท
หน้าท่ีของตนเองในการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาชุมชน
อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน
3.เพ่ือให้คณะกรรมการ สมาชิก
และประชาชนในชุมชนได้สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันใน
การจัดท าแผนชุมชน เพ่ือการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาตรงตาม
ความต้องการของประชาชน

คณะกรรมการชุมชน 
อนุกรรมการ ท่ีปรึกษา
 และสมาชิกชุมชน  71
 ชุมชน

1,000,000     1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    ชุมชนมีการ
จัดท า
แผนพัฒนา
ชุมชน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.คณะกรรมการ สมาชิก 
และประชาชนทุกฝ่ายใน
ชุมชน สามารถวิเคราะห์
ปัญหา สาเหตุ และ
แนวทางในการแก้ไข 
จัดล าดับความส าคัญ 
วางแผนด าเนินการพัฒนา
ชุมชน และร่วมกันจัดท า
ประชุมประชาคมแผน
ชุมชนได้
2.คณะกรรมการ สมาชิก 
และประชาชนทุกฝ่ายใน
ชุมชนได้ตระหนักใน
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง
และเป็นแรงผลักดันใน
การท างานด้านการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชน
ตนเองได้อย่างต่อเน่ือง
และย่ังยืน
3.คณะกรรมการ สมาชิก 
และประชาชนทุกฝ่ายใน
ชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกันถึง
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
 การพัฒนาชุมชน และ
การจัดท าแผนชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

4.เทศบาลได้ทราบถึงความ
ต้องการของประชาชนในชุมชน 
รวมท้ังทราบถึงอุปสรรคในการ
พัฒนาชุมชน เพ่ือเข้าสู่
แผนพัฒนาเทศบาล แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน
5.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชนโดยมอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีร่วมสังเกตการณ์และ
ให้ค าปรึกษาในการด าเนินการ
จัดท าแผน

4.เทศบาลได้รับทราบ
ข้อมูลปัญหาความ
ต้องการของแต่ละ
ชุมชนมาประกอบการ
วางแผนและก าหนด
นโยบายการพัฒนา
ชุมชน เพ่ือเข้าสู่
แผนพัฒนาเทศบาล 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
5.ท าให้ได้รับส่งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชนโดย
เจ้าหน้าท่ีร่วม
สังเกตการณ์และให้
ค าปรึกษาในการ
ด าเนินการจัดท าแผน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

14 อบรม สัมมนา
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีและสมาชิกสตรี
ชุมชน และศึกษาดูงาน

1.เพ่ือส่งเสริมความรู้ และ
เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาชุมชน
ให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรี
และสมาชิกชุมชน 2.เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพคณะกรรมการสตรีและ
สมาชิกชุมชนให้มีภาวะผู้น า  
คุณธรรม จริยธรรม สามารถ
พัฒนาชุมชนของตนเองให้มี
ความย่ังยืนต่อไปได้ 3.เพ่ือ
ส่งเสริมประสบการณ์และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนา
ชุมชนกับหน่วยงานภายนอก
และน ามาประยุกต์ใช้กับชุมชน
ตนเองได้
4. เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน
 การร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบและกระตุ้นให้
คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

คณะกรรมการพัฒนา
สตรี และสมาชิกสตรี
ชุมชน จ านวน 600 คน

1,000,000     1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้ ความ
เข้าใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.คณะกรรมการพัฒนาสตรี 
และสมาชิกสตรี มีความรู้
สามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกัน
และแนวทางในการแก้ไข
จัดล าดับความส าคัญในการ
วางแผนพัฒนาชุมชนใน
กระบวนการบริหารจัดการ
ชุมชน 2.คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีและสมาชิกชุมชน
 มีความรู้ เป็นผู้น าเพ่ิมข้ึน มี
คุณธรรม จริยธรรมสามารถ
พัฒนาชุมชนของตนเองให้มี
ความย่ังยืนต่อไป 
3.คณะกรรมการพัฒนาสตรี
และสมาชิกสตรี มีส่วนร่วม
ในการสร้างความเข็มแข็ง 
สามารถพ่ึงพาตนเอง 
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเห็น
ความส าคัญของการพัฒนา
ของการพัฒนาชุมชนและมี
ความรับผิดชอบต่อชุมชน
ของตนเอง

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

5.เพ่ือส่งเสริมความรักความ
สามัคคีสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนและองค์กรท่ี
เก่ียวข้อง
6.เพ่ือน าประสบการณ์ท่ีได้รับ
จากการทัศนศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง 
7.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เกิดการ
พัฒนาอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 
8.เพ่ืออบรมเพ่ิมศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีและ
สมาชิกสตรีชุมชน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.คณะกรรมการพัฒนา
สตรีและสมาชิกสตรีชุมชน
 มีความรักความสามัคคี 
สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องได้
5.คณะกรรมการพัฒนา
สตรีและสมาชิกสตรี  
สามารถน าประสบการณ์ท่ี
ได้จากการศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ชุมชนของตนเองได้
6.คณะกรรมการพัฒนา
สตรีและสมาชิกสตรีชุมชน
เกิดการเรียนรู้ และมีการ
พัฒนาอาชีพและวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างย่ังยืน 
7.คณะกรรมการพัฒนา
สตรีและสมาชิกสตรี
ชุมชนมีความรู้และทักษะ
เก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

15 คัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีดีเด่นสมาชิกสตรี
ดีเด่นในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

1.เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติแก่คณะกรรมการพัฒนา
สตรีและสมาชิกสตรีดีเด่นในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
2.เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน
ให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีและ
สมาชิกสตรีในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้รับการยกย่อง
เผยแพร่เกียรติคุณ เกิดความ
ภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างท่ีดี
3.เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้
คณะกรรมการพัฒนาและ
สมาชิกสตรีในชุมชนร่วมใจกัน 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ
และร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง

คณะกรรมการพัฒนา
สตรีและสมาชิกสตรี
ชุมชน จ านวน 200 คน

100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้ ความ
เข้าใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีดีเด่นและ
สมาชิกสตรีดีเด่นใน
ชุมชนได้รับการยก
ย่องและเชิดชูเกียรติ
เป็นแบบอย่างท่ีดีของ
ชุมชน 
2.คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีดีเด่นและ
สมาชิกสตรีดีเด่นใน
รับการยกย่อง 
เผยแพร่เกียรติคุณและ
เกิดความภาคภูมิใจ
3.คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีสมาชิกสตรี
และสตรีในชุมชนเกิด
ความร่วมใจกัน ร่วม
คิดร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบและ
ร่วมกันพัฒนาชุมชน
อย่างได้ต่อเน่ือง

กองสวัสดิการ
สังคม

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 221



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 222

3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

16 อบรม ส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัวชุมชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และศึกษา
ดูงาน

1.เพ่ือการยกย่องเชิดชูบุคคลท่ีมี
ความกตัญญู ประกอบด้วยเด็ก 
เยาวชน คณะกรรมการชุมชน ท่ี
ปรึกษาชุมชน คณะอนุกรรมการ
ชุมชน ประชาชนในชุมชน 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน 
คณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัว และครอบครัวท่ี
ประสบความส าเร็จในชีวิต
ครอบครัว
2.เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน
 พัฒนาความรู้ความเข้าใจถึง
บทบาทหน้าท่ีและความส าคัญ
ของสถาบันครอบครัว
3.เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เด็ก
 เยาวชน ประชาชนท่ัวไป และ
สมาชิกในครอบครัวเกิด
จิตส านึกท่ีดีและเป็นแนวทาง
ปฏิบัติตาม

คณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัวชุมชน
 สมาชิกครอบครัว 
ประกอบ ด้วย พ่อ แม่ 
ลูก และประชาชนใน
ชุมชน จ านวน 65 
ชุมชน

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.เด็ก เยาวชน ประชาชน
คณะกรรมการชุมชน ท่ี
ปรึกษาชุมชน 
คณะอนุกรรมการชุมชน 
ประชาชนในชุมชน 
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ชุมชน คณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัว และ
ครอบครัวท่ีประสบ
ความส าเร็จได้รับการเชิดชู
เกียรติให้เป็นแบบอย่างท่ี
ดีต่อชุมชนและสังคม
2.เกิดความรักความผูกพัน
 ความอบอุ่น และความ
ม่ันคงของครอบครัวใน
ชุมชน เด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้
 ความเข้าใจ ถึงบทบาท
หน้าท่ี สิทธิ ความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียม

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

4.เพ่ือให้สมาชิกครอบครัว เช่น 
พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย ได้
ตระหนักถึงความส าคัญและเกิด
เจตคติท่ีดีต่อสถาบันครอบครัว
5.เพ่ือลดปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

3.เด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป 
ครอบครัวในชุมชน 
สังคม ได้รับแบบอย่าง
ท่ีดีเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต
4.สมาชิกครอบครัว 
เช่น พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า
 ตา ยาย ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญและเกิด
เจตคติท่ีดีต่อสถาบัน
ครอบครัว
5.ปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว ชุมชน 
สังคม ลดลง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

17 สนับสนุนกลุ่มสตรีเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

1.เพ่ือส่งเสริมให้สตรีและ
ประชาชนในชุมชนเข้าใจ
บทบาทและหน้าท่ีของตนเอง มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
พัฒนาชุมชน 2.เพ่ือเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของสตรีชุมชน 3.
เพ่ือส่งเสริมให้สตรีในชุมชนมี
การพัฒนาศักยภาพของตนเอง
สามารถท างานด้านการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน
ได้ 4.เพ่ือส่งเสริมให้สตรีและ
ประชาชนในชุมชนมีอาชีพ/
รายได้และความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ชุมชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน
 71 ชุมชน

710,000       710,000       710,000       710,000       710,000       จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.สตรีและประชาชน
ในชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการ
พัฒนาชุมชน 2.สตรี
ในชุมชนมีความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน 3.สตรี
ในชุมชนเข้าใจและ
ตระหนักถึงบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง 4.
สตรีในชุมชนมีการ
พัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถการ
พัฒนาชุมชนตนเอง 5.
สตรีและประชาชนใน
ชุมชนมีสวัสดิการต่างๆ
 ท่ีม่ันคง มีอาชีพมี
รายได้ และความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม (เงิน
อุดหนุน)
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

18 รณรงค์ยุติความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี คนชรา 
และครอบครัว

1.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชน ครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรท้องถ่ิน มีส่วนร่วม
ช่วยดูแล เฝ้าระวัง ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี คนชรา และครอบครัว 2. 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ผู้น า
กลุ่มต่างๆ เช่น คณะกรรมการ 
ชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ชุมชน คณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน มีความรู้
ความเข้าใจ มีเจตคติท่ีเหมาะสม
ตระหนักในสิทธิเด็ก สตรี คนชรา
 และครอบครัว และมีทักษะใน
การแก้ไขความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์

1.ประชาชนในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 2.สตรีใน
ชุมชน ครอบครัว และ
สมาชิกครอบครัว เช่น 
พ่อ แม่  ปู่ ย่า ตา ยาย
 ลูก หลาน เป็นต้น 3.
ผู้น ากลุ่มต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีชุมชน 
คณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน เป็นต้น จ านวน 
250 คน

300,000       300,000       300,000       300,000       300,000       จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชน ครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรท้องถ่ิน 
มีส่วนร่วมช่วยดูแล เฝ้า
ระวัง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
 สตรี คนชรา และ
ครอบครัว  
2.ประชาชน ผู้น ากลุ่ม
ต่างๆ เช่น คณะกรรมการ
ชุมชน คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีชุมชน 
คณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัว ในชุมชน มี
ความรู้ ความเข้าใจมีเจต
คติท่ีเหมาะสม ตระหนัก
ในสิทธิเด็ก สตรี คนชรา 
และครอบครัว และมี
ทักษะในการแก้ไขความ
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
หลีกเล่ียงการเป็นผู้กระท า

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

หลีกเล่ียงการเป็นผู้กระท าความ
รุนแรงและเป็นผู้ถูกกระท า 3.
เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้ประชาชน
ครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ท้องถ่ิน ตระหนังถึงความส าคัญ
ต่อสถานการณ์ความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี คนชรา และครอบครัว
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหา และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง

ความรุนแรงและเป็น
ผู้ถูกกระท า 3.
ประชาชน ครอบครัว 
ชุมชนและองค์กร
ท้องถ่ิน ตระหนักถึง
ความส าคัญต่อ
สถานการณ์ความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี 
คนชราและครอบครัว 
รวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหา และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 4.ลดปัญหา
การกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว 
ชุมชน และสังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

19 ประกวดชุมชนพัฒนา
ดีเด่นและคัดเลือก
คณะกรรมการตัวอย่าง

1.เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติคณะกรรมการชุมชนท่ี
เป็นคนดีเป็นแบบอย่างท่ีดี และ
ชุมชนท่ีมีการพัฒนาดีเด่น
2.เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน 
เชิดชูคนดี และชุมชนท่ีมีการ
พัฒนาดีเด่นท่ีได้รับการยกย่องให้
เกิดความภาคภูมิใจ และเป็น
การสร้างขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ี
3.เพ่ือเป็นการส่งเสริม กระตุ้น 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ
และร่วมการท างานของ
คณะกรรมการชุมชนและ
ประชาชนในชุมชนอย่างเป็นองค์
รวม
4.เพ่ือเป็นต้นแบบและแบบอย่าง
ให้กับชุมชนอ่ืนๆ ได้ปฏิบัติตาม
สามารถขยายผลไปสู่บุคคล 
องค์กรและชุมชนอ่ืนได้ เกิดเป็น
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง
ย่ังยืน

ชุมชนท่ีได้รับการ
คัดเลือก จ านวน 10 
ชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน จ านวน 200 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชนมี
ความต่ืนตัว ตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองรวมถึงการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง
2.ชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชนท่ี
ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติเกิดความ
ภาคภูมิใจและเห็น
ความส าคัญของการ
เป็นแบบอย่างท่ีดี

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

3.คณะกรรมการ
ชุมชนและประชาชนมี
ความต่ืนตัวท่ีจะเข้ามา
มีบทบาทและมีส่วน
ร่วม รวมถึงมีความ
สามัคคี มีจิตส านึกต่อ
การพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง เกิด
กระบวนการส่งเสริม
การท างานร่วมกัน
4.ชุมชนมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี
เกิดเป็นความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างย่ังยืน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

20 ส่งเสริม อบรม ความรู้
เก่ียวกับการพิทักษ์
ความเสมอภาคและ
คุ้มครองสิทธิสตรีและ
ครอบครัว และศึกษาดู
งาน

1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกด้าน
 ทุกๆระดับในสังคมต้ังแต่
ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศ เสริมสร้างเจตคติและ
การยอมรับความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย และครอบครัว
 ส่งเสริมและป้องกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของสตรี
2.เพ่ือให้เป็นเวทีสัมมนาวิชาการ
และการสร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือในการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน และสถาบันครอบครัวมี
การแลกเปล่ียนความรู้ และ
ความคิด รวมถึงปัญหาต่างๆ ท่ี
จะเกิดข้ึน ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎหมายและมาตรการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน

1.ประชาชนในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 
2.สตรีในชุมชน
ครอบครัว และสมาชิก
ครอบครัว เช่น พ่อ แม่
 ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก 
หลาน เป็นต้น 
3.ผู้น ากลุ่มต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีชุมชน 
คณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน เป็นต้น จ านวน 
250 คน

200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.สตรีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกด้าน ทุกๆ
ระดับในสังคมต้ังแต่
ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศ เสริมสร้าง
เจตคติและการยอมรับ
ความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย และครอบครัว 
ส่งเสริมและป้องกันการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
สตรี
2.เกิดการสร้างเครือข่าย
และความร่วมมือในการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
และสถาบันครอบครัวมี
การแลกเปล่ียนความรู้ 
และความคิด รวมถึง
ปัญหาต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎหมายและมาตรการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

3.เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติแก่
สตรีผู้ท่ีท างานด้านสตรี เด็กและ
เยาวชน รวมถึงผู้สูงอายุ ท้ัง
ระดับบุคคล กลุ่มองค์กร 
เครือข่ายสตรีในชุมชนมีความ
ร่วมมือในกิจกรรมทุกด้าน ทุก
ระดับในสังคม

3.สตรีผู้ท่ีท างานด้าน
สตรี เด็กและเยาวชน 
รวมถึงผู้สูงอายุ ท้ัง
ระดับบุคคล กลุ่ม
องค์กร ได้รับการเชิดชู
เกียรติ เกิดเครือข่าย
สตรีในชุมชนมีความ
ร่วมมือในกิจกรรมทุก
ด้าน ทุกระดับในสังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

21 ส่งเสริม สนับสนุน
อบรม การด าเนิน
กิจการหอพัก ภายใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบ
กิจการหอพัก ผู้จัดการหอพัก 
ประธานคณะกรรมการชุมชน และ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี
ชุมชน เก่ียวกับพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. 2558 และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องในการด าเนินกิจการหอพัก
ให้ถูกต้องตามกฎหมายและมีส่วน
ร่วมในการพิทักษ์คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน 
2 เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบ
กิจการหอพักและผู้จัดการหอพักท่ี
ถูกต้อง ภายในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์
3 เพ่ือด าเนินการเร่ืองใบอนุญาตผู้
ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการ
หอพัก ภายในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 
  4 เพ่ือควบคุม ก ากับดูแลกิจการ
ด้านหอพัก ภายในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์
  

ผู้ประกอบการหอพัก, 
ผู้จัดการหอพัก, 
คณะกรรมการชุมชน, 
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีชุมชน จ านวน 180
 คน

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1 ผู้ประกอบกิจการหอพัก 
ผู้จัดการหอพัก ประธาน
คณะกรรมการชุมชน และ
ประธานคณะกรรมการพัฒนา
สตรีชุมชน เกิดความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.
2558 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
 มีส่วนร่วมในการพิทักษ์
คุ้มครองเด็กและเยาวชน 
2 ได้ฐานข้อมูลผู้ประกอบ
กิจการหอพักและผู้จัดการ
หอพัก ภายในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ท่ีถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน
3 ได้ด าเนินการเร่ืองการต่อ
ใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการ
หอพักและผู้จัดการหอพัก 
ภายในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์
4 สามารถควบคุม ก ากับดูแล
กิจการด้านหอพัก ภายในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

22 ส่งเสริม สนับสนุนการ
มีส่วนร่วม การจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนในเขตเทศบาล

เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ภายในชุมชน ให้เกิดความ
สามัคคีและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

ชุมชนในเขตเทศบาล 
จ านวน  71  ชุมชน

2,000,000     2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

ประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ภายในชุมชนท า
ให้เกิดความรัก ความ
สามัคคีและเป็นการ
สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม
ของไทยไว้

กองสวัสดิการ
สังคม (เงิน
อุดหนุน)

รวมงบประมาณ 22,310,000   22,310,000   19,610,000   19,610,000   19,610,000   
รวมจ านวนโครงการ 22               22              20              20              20              
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

1 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน
ชุมชนในเขตเทศบาล

1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานของชุมชนและเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดเก็บข้อมูลและประมวลผล
ข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน 2.เพ่ือให้
ชุมชนได้ทราบถึงปัญหาและ
คุณภาพชีวิตของชุมชนตนเอง
ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์
 จ านวน 10,000 
ครัวเรือน

500,000 500,000 200,000 200,000 200,000 การจัดเก็บ
ข้อมูลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ชุมชนเกิดความรู้ ความ
เข้าใจสามารถจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐาน ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนและมีคุณภาพ เกิด
ความตระหนักในการมีส่วนร่วม
ในการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน
และสามารถน าข้อมูลพ้ืนฐาน
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่าง
ถูกต้องและเกิดประสิทธิผลต่อ
ชุมชนได้
2.ชุมชนสามารถน าข้อมูล
พ้ืนฐานมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนให้ดีข้ึน ท้ัง
ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

3.เพ่ือน าข้อมูลพ้ืนฐานของ
ชุมชนท่ีได้ไปสู่การจัดท า 
ทบทวนและปรับปรุงแผน
ชุมชนของตนเอง 4.เพ่ือน า
ข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีได้มา
วางแผนพัฒนาเทศบาลและใช้
ร่วมกับทุกภาคส่วน

3.ชุมชนรับทราบปัญหาท่ี
เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิต 
สามารถน าข้อมูลพ้ืนฐานมา
จัดท า ทบทวนและปรับปรุง
แผนพัฒนาชุมชนของตนเองได้
ส่งผลให้ประชาชนในชุมชน
เกิดการพัฒนาแบบพ่ึงพา
ตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และมีความสุข
4.เทศบาลสามารถน าข้อมูล
พ้ืนฐานมาใช้ในการตัดสินใจ
และวางแผนในการบริหาร
จัดการร่วมกับทุกภาคส่วนรวม
ท้ังสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ได้ตรงตามความต้องการของ
ชุมชนท่ีแท้จริงเกิดเป็นการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

2 ส่งเสริมอาชีพประชาชน 1.เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะ
ด้านอาชีพให้แก่แม่บ้าน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์           2.เพ่ือ
สร้างโอกาสให้ความรู้ และ
ทางเลือกในการลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน                3.
เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ครอบครัว และลดปัญหาการ
ว่างงาน                           
4.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 150 คน

200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80

1.แม่บ้าน สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการและประชาชนในชุมชน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ มี
ความรู้และทักษะด้านอาชีพ
มากข้ึน                       2.
ประชาชนในชุมชน มีความรู้
และทางเลือกในการลดรายจ่าย
ในครัวเรือน           3.
ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ครอบครัว และลดปัญหาการ
ว่างงาน                            
   4.ประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

3 ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมงานวันเด็ก

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็ก มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมงานวันเด็ก ก่อให้เกิด
ความรักความสามัคคี
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็กในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้แสดงออก กล้าคิด
 กล้าท า ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์
3. เพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้
ตระหนักถึงความส าคัญของ
ตนเอง รู้จักหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม
4. เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
 สังคมและสติปัญญา

เด็กในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 
2,000 คน

400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80

1. เด็กมีส่วนร่วมในการการจัด
กิจกรรมงานวันเด็ก ก่อให้เกิด
ความรักความสามัคคี
 2. เด็กในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์  ได้แสดงออก กล้า
คิด กล้าท า ในทางสร้างสรรค์
และได้ใช้เวลาว่างอย่างเป็น
ประโยชน์
 3. เด็กในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ตระหนักถึง
ความส าคัญของตนเอง รู้จัก
หน้าท่ี  ความรับผิดชอบ มี
คุณธรรม จริยธรรม
4. เด็กในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  สังคม
และสติปัญญา มีพัฒนาการไป
ตามวัยของเด็ก

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

4 อบรมส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน สภาวะ
ผู้น าเด็กและเยาวชน 
และศึกษาดูงาน

1.  เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเข้า
ร่วมกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามวัย
ในด้านต่างๆ เช่นวิชาการ
การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ 
และวัฒนธรรมในท้องถ่ิน เป็นต้น
 2. เพ่ือเป็นการส่งเสริม  
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ทางการศึกษา เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษา
ได้อย่างเหมาะสม
 3.  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กและเยาวชน ท้ังร่างกาย 
อารมณ์ และสังคม
 4.  เพ่ือเป็นการสนับสนุน  และ
ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็ก
และเยาวชนท่ีมีความพิการท่ีมี
ข้อจ ากัดทางการเรียนรู้  และ
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให้
สามารถพ่ึงตนเองได้

เด็กและเยาวชนในชุมชน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 10 คร้ัง

500,000     500,000     650,000     700,000     700,000     การจัด
กิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80

1.  เด็กและเยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีเหมาะสมตามวัยในด้าน
ต่างๆ เช่น วิชาการ , การศึกษา ,
สุขภาพ, กีฬา, อาชีพ  และ
วัฒนธรรมในท้องถ่ิน เป็นต้น
 2.  เด็กและเยาวชนได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนและมีความ
ร่วมมือทางการศึกษาสามารถ
เข้าถึงการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
3.  เด็กและเยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและ
เยาวชน ท้ังร่างกาย อารมณ์ และ
สังคม
4. เด็กและเยาวชนท่ีมีความพิการ
ท่ีมีข้อจ ากัดทางการเรียนรู้ และ
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับ
การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา
เพ่ือพัฒนาให้สามารถพ่ึงตนเองได้

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

5 วัยรุ่นยุคใหม่กับปัญหา
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
สมควรและศึกษาดูงาน

1.เพ่ือเป็นการสร้างความ
ตระหนักและองค์ความรู้เร่ือง
บทบาทและคุณค่าของความ
เป็นชายหญิงในสังคม 
พัฒนาการทางเพศ การจัดการ
อารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ 
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ การ
เสริมสร้างสุขภาพของเด็ก 
เยาวชน วัยรุ่นทุกเพศทุกวัย 
และครอบครัว
2.เพ่ือให้เด็ก เยาวชน วัยรุ่นทุก
เพศทุกวัย และครอบครัว มี
ความรู้เร่ืองเพศศึกษาอย่าง
ถูกต้อง
3.เพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการ
ป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

เด็กและเยาวชน สมาชิก
ในครอบครัว 
ประกอบด้วย พ่อ แม่ 
บุตร และบุตรท่ีเป็น
เยาวชนกลุ่มหนุ่มสาว 
จ านวน 71 ชุมชน

300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80

1.เด็ก เยาวชน วัยรุ่นทุกเพศ
ทุกวัย และครอบครัว 
ตระหนักและองค์ความรู้เร่ือง
บทบาทและคุณค่าของความ
เป็นชายหญิงในสังคม 
พัฒนาการทางเพศ การจัดการ
อารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ 
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ การ
เสริมสร้างสุขภาพของเด็ก 
เยาวชน วัยรุ่นทุกเพศทุกวัย 
และครอบครัว
2.เด็ก เยาวชน วัยรุ่นทุกเพศ
ทุกวัย และครอบครัว มีความรู้
เร่ืองเพศศึกษาอย่างถูกต้อง
3.เกิดการพัฒนาเครือข่ายการ
ป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

6 สนับสนุนชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง

1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน
ให้กับประชาชน 
2.เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
3.เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีการ
พัฒนาศักยภาพในชุมชนของ
ตนเอง 
4.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีการแลกเปล่ียน
ความคิด และเสนอแนะปัญหา
ต่าง ๆ ในชุมชนเพ่ือน าเสนอ
เทศบาล 
5.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
จิตส านึกในการสร้างความ
สามัคคีช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่
เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ท้ังหมด 71 ชุมชน

1,065,000   1,065,000   1,065,000   1,065,000   1,065,000   ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนา
ให้กับประชาชน 
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม
3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้
ชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพใน
ชุมชนของตนเอง
4.ประชาชนในชุมชนได้มีการ 
แลกเปล่ียนความคิด 
เสนอแนะปัญหาต่าง ๆใน
ชุมชนเพ่ือน าเสนอเทศบาล
5.ประชาชนมีจิตส านึกในการ
สร้างความสามัคคี ช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกันไม่เอารัดเอา
เปรียบไม่เบียดเบียนซ่ึงกันและ
กัน

กองสวัสดิการ
สังคม (เงิน
อุดหนุน)

พอช.,ท้องถิ่น พอช.,ท้องถ่ินพอช.,ท้องถิ่น พอช.,ท้องถ่ินพอช.,ท้องถิ่น พอช.,ท้องถ่ินพอช.,ท้องถิ่น พอช.,ท้องถ่ินพอช.,ท้องถิ่นพอช.,ท้องถิ่นพอช.,ท้องถิ่นพอช.,ท้องถิ่น พอช.,ท้องถ่ินพอช.,ท้องถ่ินพอช.,ท้องถ่ินพอช.,ท้องถ่ิน พอช.,ท้องถิ่นพอช.,ท้องถิ่นพอช.,ท้องถิ่นพอช.,ท้องถิ่น พอช.,ท้องถ่ินพอช.,ท้องถ่ินพอช.,ท้องถ่ินพอช.,ท้องถ่ิน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

7 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ อบรมสัมมนา
 และศึกษาดูงาน

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีด้วยการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่ามีศักด์ิศรี พ่ึงพาตนเองได้
 และมีหลักประกันท่ีม่ันคง 2.
เพ่ือสร้างจิตส านึกให้สังคมไทย
ตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะ
บุคคลท่ีมีประโยชน์ต่อส่วนรวม
และส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้
นานท่ีสุด 3.เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึงการเตรียม
ความส าคัญของการเตรียมการ 
และมีการเตรียมความพร้อม
เพ่ือการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพ
 4.เพ่ือให้ประชาชน ครอบครัว 
ชุมชนตระหนักและมีส่วนร่วม
ในภารกิจด้านผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในชุมชนจ านวน
 70 คน

     200,000      200,000      200,000      200,000      200,000 จ านวน
ผู้สูงอายุใน
ชุมชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ด้วยการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
 มีศักด์ิศรี พ่ึงพาตนเองได้ และ
มีหลักประกันท่ีม่ันคง 2.
ประชาชนในสังคมมีจิตส านึก 
และตระหนักถึงให้นานท่ีสุด
ผู้สูงอายุในฐานะบุคคลท่ีมี
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและ
ส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นาน
ท่ีสุด 3.ประชาชนตระหนักถึง
การเตรียมความส าคัญของการ
เตรียมการ และมีการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการเป็น
ผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพ 4.
ประชาชน ครอบครัว ชุมชน 
ตระหนักและมีส่วนร่วมใน
ภารกิจด้านผู้สูงอายุ

กองสวัสดิการ
สังคม

พอช.,ท้องถิ่น พอช.,ท้องถ่ินพอช.,ท้องถิ่น พอช.,ท้องถ่ินพอช.,ท้องถิ่น พอช.,ท้องถ่ินพอช.,ท้องถิ่น พอช.,ท้องถ่ินพอช.,ท้องถิ่นพอช.,ท้องถิ่นพอช.,ท้องถิ่นพอช.,ท้องถิ่น พอช.,ท้องถ่ินพอช.,ท้องถ่ินพอช.,ท้องถ่ินพอช.,ท้องถ่ิน พอช.,ท้องถิ่นพอช.,ท้องถิ่นพอช.,ท้องถิ่นพอช.,ท้องถิ่น พอช.,ท้องถ่ินพอช.,ท้องถ่ินพอช.,ท้องถ่ินพอช.,ท้องถ่ิน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

8 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ

1.เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ในด้านต่างๆ  ของประชาชนท่ี
ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ 
2.เพ่ือฟ้ืนฟูสถานภาพทางสังคม
 แก่ประชาชน ท่ีประสบภัยพิบัติ
 เช่นการให้บริการด้านข้อมูล
ข่าวสารความรู้ และค าปรึกษา
ต่างๆ ให้สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ และด าเนินชีวิตได้
อย่างปกติ 
3.เพ่ือฟ้ืนฟูท่ีอยู่อาศัย แก่
ประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ 
ตามระเบียบท่ีทางราชการ
ก าหนด

ประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์
ท่ีประสบภัยพิบัติ

   1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ประสบภัย
พิบัติได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ 
เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อน

1.สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนในด้านต่างๆ ของ
ประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ ใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์
2.สามารถฟ้ืนฟูสถานภาพทาง
สังคม แก่ประชาชนท่ีประสบ
ภัยพิบัติ เช่น การให้บริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 
และค าปรึกษาต่างๆ ให้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
และด าเนินชีวิตได้อย่างปกติ
3.สามารถฟ้ืนฟูท่ีอยู่อาศัย แก่
ประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ 
ตามระเบียบท่ีทางราชการ
ก าหนด

กองสวัสดิการ
สังคม

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 241



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 242

3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

9 จัดสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมปลอดภัย
ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ
 ผู้ด้อยโอกาส

1.เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสให้ดีข้ึน 
2.เพ่ือเป็นการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและ
ปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 
3.เพ่ือลดภาวะทุพพลภาพของ
ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
4.เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสามารถ
ในการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

     300,000      300,000      300,000      300,000      300,000 ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
ในชุมชนเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

1.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 
2.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส มีสภาพแวดล้อม
ท่ีเหมาะสมและปลอดภัยใน
การด าเนินชีวิต 
3.ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสมีสภาวะเส่ียงใน
การทุพพลภาพลดน้อยลง
4.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้มากข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

10 ส่งเสริม สนับสนุน 
อบรมคณะกรรมการ 
เจ้าหน้าท่ี สมาชิก งาน
ด้านฌาปนกิจสงเคราะห์

1.เพ่ือจัดอบรม สัมมนา 
เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการฯ 
และสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
2.เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
3.เพ่ือแลกเปล่ียนทัศนคติและ
ประสบการณ์ท างานระหว่าง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แต่
ละสมาคม 
4.เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจต่อ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตท่ียากไร้
อนาถา
5.เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ
งานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้อนาถา

1.คณะกรรมการฯ 
เจ้าหน้าท่ีและสมาชิก
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
2.ครอบครัวผู้เสียชีวิตใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ท่ียากไร้
อนาถา

     200,000      200,000      200,000      200,000      200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80

1.คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าท่ีและ
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์มี
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ.2545 
กฎกระทรวง ระเบียบและ
ประกาศท่ีเก่ียวข้อง และการเงิน 
และการจัดท าบัญชีของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
2.การด าเนินงานของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์มีความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
3.เกิดความสามัคคีแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การการท างานของ
แต่ละสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
4.ครอบครัวผู้เสียชีวิตท่ียากไร้
อนาถามีขวัญและก าลังใจ 
5.ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ของครอบครัวผู้เสียชีวิตท่ียากไร้
อนาถา

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

11 แก้ไขปัญหาความ
ยากจน

1.เพ่ือให้ประชาชนผู้ว่างงาน 
ครอบครัวท่ียากจนในชุมชน มี
ความรู้ความเข้าใจแนวทาง
ข้ันตอนวิธีการประสานงาน
ส าหรับจัดหางานส่งเสริมอาชีพได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็ว
2.เพ่ือเป็นแนวทางให้ประชาชนผู้
ว่างงาน ครอบครัวท่ียากจนใน
ชุมชนได้รับความรู้ในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน โดยใช้หลัก
และความรู้บนพ้ืนฐานในการ
ด าเนินชีวิตแบบพอเพียง
3.เพ่ือให้ครัวเรือนท่ีประสบปัญหา
ความยากจนได้ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ร่มเย็นเป็นสุข
4.เพ่ือให้ครัวเรือนท่ีประสบปัญหา
ความยากจนได้ประกอบอาชีพท่ี
เหมาะสมมีรายได้สูงข้ึน
5.เพ่ือให้ครัวเรือนท่ีขาดแคลน
ประกอบอาชีพได้มีอาชีพ
ก่อให้เกิดรายได้

ประชาชนผู้ว่างงาน 
ครอบครัวท่ียากจน 
จ านวน 250 คน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80

1.ประชาชนผู้ว่างงาน 
ครอบครัวท่ียากจนในชุมชน มี
ความรู้ความเข้าใจแนวทาง
ข้ันตอนวิธีการประสานงาน
ส าหรับจัดหางานส่งเสริมอาชีพ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
รวดเร็ว
2.ประชาชนผู้ว่างงาน 
ครอบครัวท่ียากจนได้รับความรู้
ในการแก้ไขปัญหาความยากจน
 โดยใช้หลักและความรู้บน
พ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตแบบ
พอเพียง
3.ระดับคุณภาพชีวิตของ
ครัวเรือนดีข้ึน
4.เกิดอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน
5.เกิดอาชีพหลักและอาชีพ
เสริมเพ่ิมรายได้

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

12 สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ท่ี
พ่ึงในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

1.เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส
 เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้
เจ็บป่วยเร้ือรังผู้ติดเช้ือ HIV ผู้ท่ี
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และถูก
ทอดท้ิง ผู้พ้นโทษบุคคลท่ีมี
รายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต รวมถึงครอบครัว
ยากจนท่ีประสบปัญหาซ้ าซ้อน 
เช่น ผู้สูงอายุท่ีมีลักษณะความ
พิการได้รับความช่วยเหลือท่ี
เหมาะสม 
2.เพ่ือเป็นการสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการ
สงเคราะห์และได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม 
3.เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และความต้องการของ
ผู้ด้อยโอกาสซ่ึงประสบความทุกข์
ยาก โดยอาศัยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้ด้อยโอกาส
ในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 
ร้อยละ 80 
ของ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
เยียวยา

1.ผู้ด้อยโอกาส เช่น คนพิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยเร้ือรัง ผู้ติด
เช้ือ HIV ผู้ท่ีช่วยเหลือ ตนเอง
ไม่ได้ และถูกทอดท้ิง ผู้พ้นโทษ
 บุคคลท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอต่อ
การด ารงชีวิต รวมถึง 
ครอบครัวยากจนท่ีประสบ
ปัญหาซ้ าซ้อน เช่น ผู้สูงอายุท่ี
มีลักษณะความพิการ ได้รับ
ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสม
2.ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
สงเคราะห์และได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม

กองสวัสดิการ
สังคม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

4.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ด้อยโอกาสให้เกิดความม่ันคง
ในการด ารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรี

3.ผู้ด้อยโอกาสซ่ึงประสบความ
ทุกข์ยาก ได้รับการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและความ
ต้องการโดยอาศัยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
4.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้มากข้ึน

รวมงบประมาณ 6,165,000   6,165,000   6,015,000   6,065,000   6,065,000   
รวมจ านวนโครงการ 12            12            12            12            12            
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 บ้านม่ันคง "โครงการ
สวรรค์เมืองใหม่"

เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัย
แก่คนจนในเขตเมือง

ปรับปรุงในท่ีดินเดิม 300
 หลัง ก่อสร้างใหม่ 517 
หลัง

   67,000,000    67,000,000 จ านวนบ้านท่ี
ก่อสร้าง

ประชาชนเกิดความ
ม่ันคงในชีวิต

ส านักการช่าง

2 บ้านม่ันคงสหกรณ์
เคหะสถานชุนชนรณ
ชัย

เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัย
แก่คนจนในเขตเมือง

ก่อสร้างใหม่ 51 หลัง      5,844,078 จ านวนบ้านท่ี
ก่อสร้าง

ประชาชนเกิดความ
ม่ันคงในชีวิต

ส านักการช่าง

รวมงบประมาณ 72,844,078   67,000,000   -             -             -             
รวมจ านวนโครงการ 2                 1                 -             -             -             

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

พอช.

พอช.,ท้องถิ่น,
ประชาชนสมทบ

พอช.,ท้องถิ่น,
ประชาชนสมทบ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.4 แผนงานงบกลาง

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

1 สร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ

1.เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ
สร้างหลักประกันด้าน
รายได้ฯ 2.เพ่ือสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุภายในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

    92,268,000    102,948,000    113,628,000    124,308,000   134,850,000 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมี
หลักประกันด้านรายได้

กองสวัสดิการ
สังคม(เงิน
อุดหนุนฯ)

2 สนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพพลภาพ

1.เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ
สนับสนุนเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 2.เพ่ือ
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพพลภาพ

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ภายในเขตเทศบาล
นครสวรรค์

    18,240,000      21,120,000      24,000,000      26,880,000     29,760,000 จ านวนผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ

ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพได้รับสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม(เงิน
อุดหนุนฯ)

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ
แบบ ผ.02
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.4 แผนงานงบกลาง

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ
แบบ ผ.02

3 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

1.เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
 ผู้ติดเช้ือ และผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบต้องทนทุกข์
ทรมานและประสบปัญหา
อย่างมากในการด ารงชีวิต
หรือตกอยู่ในภาวะ
ยากล าบากในการ
ด ารงชีวิต 2.เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ป่วย
เอดส์ท่ีทนทุกข์ทรมานจาก
สภาพความเจ็บป่วย 3.
เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ป่วยเอดส์ 
ท่ีประสบปัญหาด้านการ
ครองชีพไม่มีเงินค่า
รักษาพยาบาล 4.เพ่ือลด
ความกดดันท้ังด้าน
อารมณ์และจิตใจของ
ผู้ป่วยเอดส์  ซ่ึงต้องเผชิญ
กับการถูกกีดกันรังเกียจ
จากสังคมรอบด้าน

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

        450,000          510,000          570,000          630,000         690,000 จ านวนผู้ป่วยเอดส์ 1.ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ติดเช้ือ 
และผู้ได้รับผลกระทบ
ต้องทนทุกข์ทรมานและ
ประสบปัญหาอย่างมาก
ในการด ารงชีวิต หรือตก
อยู่ในภาวะยากล าบาก
ในการด ารงชีวิตได้รับ
การช่วยเหลือ 2.
สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ป่วย
เอดส์ท่ีทนทุกข์ทรมาน
จากสภาพความเจ็บป่วย
 3.บรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ป่วย
เอดส์ท่ีประสบปัญหา
ด้านการครองชีพ ไม่มี
เงินค่ารักษาพยาบาล 4.
สามารถลดความกดดัน
ท้ังด้านอารมณ์และจิตใจ
 ของผู้ป่วยเอดส์ซ่ึงต้อง
เผชิญกับการถูกกีดกัน
รังเกียจจากสังคมรอบ
ด้าน

กองสวัสดิการ
สังคม

รวมงบประมาณ 110,958,000  124,578,000   138,198,000   151,818,000   165,300,000  
รวมจ านวนโครงการ 3                 3                  3                  3                  3                 
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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)

1 จัดซ้ือท่ีดินบริเวณถนน
อัมรินทร์ช่วงเช่ือมต่อ
ถนนเดิมกับถนนผัง
เมืองสาย ข.2 ข้าง
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
 มัชฌิม

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการจราจร การขนส่ง
 และมีระบบระบายน้้าท่ีดี

ท่ีดิน จ้านวน 1 - 0 - 67
 ไร่ (467 ตารางเมตร)

      4,000,000 จ้านวนท่ีดิน
เพ่ิมข้ึนส้าหรับ
ก่อสร้างผิวจราจร

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดีได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

2 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้าถนนอัมริ
นทร์ช่วงเช่ือมต่อถนน
เดิมกับถนนผังเมืองสาย
 ข.2 ข้างโรงเรียนนวมิ
นทราชูทิศ มัชฌิม

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้
รับความสะดวก ปลอด
ภัยในการจราจรการ
ขนส่ง และมีระบบ
ระบายน้้าท่ีดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กว้าง 16.00 
เมตร ยาว 94 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้า ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

      7,000,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดีได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

โครงการท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

3 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้า ภายใน
ชุมชนสหกรณ์เคหะ
สถานสวรรค์เมืองใหม่
(เสนอโดยสหกรณ์
เคหะสถานสวรรค์เมือง
ใหม่ จ้ากัด และธนา
รักษ์พ้ืนท่ี)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรและมี
ระบบระบายน้้าท่ีดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 753 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ติดต้ังโคมไฟถนน 
ขนาด 36 วัตต์ จ้านวน 
65 ชุด ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

7,145,000       - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ส้านักการช่าง

4 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล.พร้อมท่อระบาย
น้้ากลุ่มถนนสาธารณะ
ภายในชุมชนหนอง
ปลาแห้ง (เสนอโดย
ชุมชนหนองปลาแห้ง)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการจราจรการขนส่ง
และมีระบบระบายน้้าท่ีดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 782 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

 5,500,000       - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
 ไม่มีปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 251



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 252

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

5 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้าซอยแยก
ถนนข้างป้ัมเชลล์ (เขา
ขาด) (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางและมี
ระบบระบายน้้าท่ีดี

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 
0.15 เมตร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 264 เมตร  
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์ กลาง 0.60 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      1,990,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ส้านักการช่าง

6 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้า ซอยดาวดึงส์
 11 (เสนอจากค้าร้อง
ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 
4.00-6.00 เมตร ยาว 
225 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

1,580,000       - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย จาก
เหตุร้ายและสะดวก
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

7 ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อม
ดวงโคมถนนธรรมวิถี 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อม
โคมชนิดโคมเด่ียว ดวง
โคม LED จ้านวน 30 ชุด
 ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      1,930,000 ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการติดต้ังเสา
ไฟฟ้าแสงสว่าง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

8 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้ากลุ่ม ซอย
เช่ือมระหว่างถนนพุทธ
มงคลนิมิตร ตรงข้าม 
โรงเกลือ กับถนน
อัมรินทร์วิถี ตรงข้าม
พัสดุส่วนช่างสุขาภิบาล
 (เสนอโดยชุมชนวัด
พุทธ)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 2.00 -
 4.00 เมตร ยาว 1,007 
เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

7,170,000       - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ไม่มี
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

9 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
จากแยกถนนผังเมือง
สาย ก 3 ถึงบริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้าง
อาคารสัญลักษณ์ต้นน้้า
เจ้าพระยา

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางและขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 
0.20 เมตร กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 675 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,050 ตร.ม. พร้อมไหล่
ทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตกว้างข้างละ 
1.50 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

      7,300,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

10 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้าถนนภายใน
ชุมชนวัดวรนาถบรรพต
 ซอยธรรมวิถี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 2.50 -
 3.50 เมตร ยาว 160 
เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์ 
กลาง 0.40 เมตร รวม
ระบบประปา และระบบ
ไฟฟ้าในชุมชน

      1,500,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
 ไม่มีปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

11 ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อม
ดวงโคมถนนเทพนิมิตร 
(ตัดใหม่) (เสนอจากค้า
ร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อม
โคมชนิดโคมเด่ียว ดวง
โคม LED จ้านวน 20 ชุด
 ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        840,000 ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการติดต้ังเสา
ไฟฟ้าแสงสว่าง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90

ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดิน
ทางและลดปัญหา
อุบัติเหตุ

ส้านักการช่าง

12 ก่อสร้างผิวจราจร
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้าถนนโกสีย์ 
14 (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางและมี
ระบบระบายน้้าท่ีดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 184 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

1,240,000       - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ส้านัการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

13 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้า ซอยโกสีย์ 8 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้
รับความสะดวก ปลอด
ภัยในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 
0.15 เมตร กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 95 เมตร
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

530,000         - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

14 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้า ซอยโกสีย์ 
10 (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้
รับความสะดวกปลอด
ภัย ในการจราจร การ
ขนส่งและมีระบบ
ระบายน้้าท่ีดี

ผิวจราจร  ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 175  เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  ตามแบบแปลน
ของเทศบาล

      1,000,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

15 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้า ถนนสวรรค์
วิถี 66
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร  การขนส่ง 
และมีระบบระบายน้้าท่ีดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 3.00 -
 5.00 เมตร ยาว 320 
เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      2,410,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

16 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้า ซอยโกสีย์ 2 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้
รับความสะดวก ปลอด
ภัย ในการจราจร การ
ขนส่ง และมีระบบ
ระบายน้้าท่ีดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 125 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        950,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร การ
ขนส่งและการ
คมนาคม

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

17 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้าถนน
สาธารณะแยกถนน
พหลโยธินข้างสถานี
ไฟฟ้าย่อยเช่ือมถนน
ก้าลังพล (เสนอจากค้า
ร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางและมี
ระบบระบายน้้าท่ีดี

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.20 เมตร กว้าง 
6.00 เมตร 
ยาว 841 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีด้าเนินการไม่น้อย
กว่า 4,995 ตารางเมตร
 พร้อมท่อระบายน้้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

5,600,000       - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดีไม่มี
ปัญหาน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

18 ติดต้ังป้ายหยุดรถ
โดยสารประจ้าทาง 
(เสนอโดยสโมสรโรตาร่ี
ส่ีแคว)

เพ่ือแสดงจุดหยุดรถ
โดยสารเป็นการป้องกัน
และลดปัญหาอุบัติเหตุ

ป้ายหยุดรถโดยสาร
ประจ้าทางตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

600,000        ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใช้
เส้นทางสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ปัญหาอุบัติเหตุลดลง ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

19 ติดต้ังท่ีจอดจักรยาน เพ่ือรองรับสนับสนุน
ส่งเสริมพัฒนาเมือง
จักรยาน

ท่ีจอดรถจักรยานรองรับ
จักรยานจ้านวน 2,000 
คัน

2,500,000      ประชาชนมีพ้ืนท่ี
ส้าหรับจอด
จักรยานท่ี
ปลอดภัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ได้ต้าแหน่งและท่ี
จอดจักรยานท่ี
เหมาะสมและมีผู้ใช้
จักรยานมากข้ึน

ส้านักการช่าง

20 ก่อสร้างท่อระบายน้้า
พร้อมทางเท้าถนน
ริมน้้าต้ังแต่โรงเรียน
อนุบาลนครสวรรค์ถึง
บริเวณหลังส้านักงาน
อัยการ (ฝ่ังส่วน
ราชการ) (เสนอจากค้า
ร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและมีระบบ
ระบายน้้าท่ีดี

ท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ยาวรวม 1,400 
เมตร พร้อมทางเท้า 
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

9,200,000       - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

21 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. ถนนอรรถกวี 
จากถนนโกสีย์ถึง
โรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์ (เสนอจาก
ค้าร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกใน การ
เดินทางการจราจร การ
ขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กว้าง 
12.00-14.00 เมตร ยาว
 550 เมตร  หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 7,200 
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

5,760,000       - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร การขนส่ง
และการจราจร

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

22 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล.ถนนมาตุลี  จาก
ถนนริมเข่ือนถึงซอย
มาตุลี 5 (เสนอจากค้า
ร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้
รับความสะดวกปลอด
ภัยในการเดินทาง 
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  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร การขนส่ง
และการจราจร

ส้านักการช่าง

23 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. ถนนสวรรค์วิถี
จากแยกถนนอรรถกวี 
ถึงสามแยกถนน
ดาวดึงส์ (เสนอจากค้า
ร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจรการขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กว้าง 
11.00-18.00 เมตร ยาว
 760 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 11,400 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      9,120,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร การขนส่ง
และการจราจร

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

24 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. ถนนอรรถกวี 
จากโรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ถึง
ถนนอมราวิถี (เสนอ
จากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
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

ส้านักการช่าง

25 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. ถนนโกสีย์จาก
วัดนครสวรรค์ถึงแยก
ถนนสวรรค์วิถี 33 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจรการขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กว้าง 
5.00-12.00 เมตร ยาว 
174 เมตร หรือ พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 2,000 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      1,600,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร การขนส่ง
และการจราจร

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

26 ก่อสร้างผิวจราจ ค.ส.ล.
 พร้อมท่อระบายน้้า 
ถนนสวรรค์วิถี จาก
แยกหน้าวัด
นครสวรรค์ถึงตึกน้้าเงิน

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการจราจร การขนส่ง
และมีระบบระบายน้้าท่ีดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กว้าง 
11.00-15.00 เมตร ยาว
 430 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 5,970 ตาราง
เมตร พร้อมท่อระบาย 
น้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      8,500,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฏรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีได้รับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
ไม่มีปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

27 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล ถนนโกสีย์ 
หน้าท่ีท้าการไปรษณีย์
ถึงวัดนครสวรรค์ 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
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

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

28 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้า ภายใน
ชุมชนสุขสวัสด์ิ 
ศูนย์ท่ารถ จ้านวน 9 
ซอย
(เสนอโดยชุมชนสุข
สวัสด์ิ)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการเดินทาง การ
ขนส่งและมีระบบ
ระบายน้้าท่ีดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 
3.00-7.00 เมตร ยาว 
611 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน้้าขนาดเส้นผ่า
ศูนย์ กลาง 0.60 เมตร 
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      5,360,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

29 ก่อสร้างโครงข่าย
เส้นทางจักรยานน้า
ร่องบนถนนริมเข่ือน

เพ่ือรองรับสนับสนุน
ส่งเสริมพัฒนาเมือง
จักรยาน

เส้นทางจักรยานท่ีได้
มาตรฐานในเมืองเป็น
โครงการน้าร่อง

        500,000 ประชาชนมีพ้ืนท่ี
ส้าหรับจักรยาน
ท่ีมีมาตรฐาน

ได้เส้นทางจักรยานท่ี
ได้มาตรฐานและ
คุณภาพ และมีผู้ใช้
จักรยานมากข้ึน

ส้านักการช่าง

30 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. ถนนผังเมือง
สาย ง.2 ถนนก้าลังพล
ช่วงเช่ือมต่อคัน
ป้องกันน้้าท่วมกรม
โยธาฯ กับถนน
พหลโยธิน

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการจราจร การขนส่ง
 และมีระบบระบายน้้าท่ีดี

ยกระดับคันดิน ก่อสร้าง
ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กว้าง 7.00 
เมตร ยาว 792 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,544 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

14,000,000    ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมขนส่งท่ีดี 
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ส้านักการช่าง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 262



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 263

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

31 ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
 ถนนอัมรินทร์ จาก
หน้าแฟลตเทศบาลถึง
แยกถนนหน้าป่าช้าจีน

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการจราจร การขนส่ง
 และมีระบบระบายน้้าท่ีดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,636 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

1,300,000       - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมขนส่งท่ีดี
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ส้านักการช่าง

32 ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมก่อสร้างทางเท้า
แยกถนนไกรลาศข้าง
ศาลอุทธรณ์

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการจราจร การขนส่ง
 และมีระบบระบายน้้าท่ีดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,724 ตารางเมตร
 พร้อมทางเท้าและท่อ
ระบายน้้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      7,000,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมขนส่งท่ีดี 
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ส้านักการช่าง

33 ก่อสร้างผิวจราจร
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้าแยกถนน
จักรวาลบริเวณซอย
ข้างบ้านเลขท่ี 83/126
 ถึงข้างบ้านเลขท่ี 
103/1 (เสนอโดย
ชุมชนพระบางมงคล)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 4.50 
เมตร ยาว 241 เมตร
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      1,950,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว

ส้านักการช่าง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 263



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 264

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

34 ก่อสร้างผิวจราจร
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้าซอยแยก
ถนนอัมรินทร์ ข้าง
บ้านเลขท่ี 392/32 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจรการขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 300 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ตามแบบ
แปลน รายละเอียดของ
เทศบาล

      2,800,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว

ส้านักการช่าง

35 ก่อสร้างผิวจราจร
ค.ส.ล.พร้อมท่อระบาย
น้้า ถนนซอยโกสีย์ 16 
(เสนอโดยชุมชนวัดไทร
เหนือ)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 400  เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์ กลาง  0.80 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      3,500,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ไม่มี
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

36 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้าถนน
สาธารณะทางเข้า
หมู่บ้านสุขสวัสด์ิ 8 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจรการขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 
0.15 เมตร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 200 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ตามแบบ
แปลน รายละเอียดของ
เทศบาล

1,737,000       - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ไม่มี
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

37 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล.พร้อมท่อระบาย
น้้าถนนสาธารณะเข้า
ชุมชนหนองปลาแห้ง
ต่อจากถนนทางหลวง
ชนบทเดิมถึงบ้านเลขท่ี
 25/7 (เสนอโดย
ชุมชนหนองปลาแห้ง)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 
0.15 เมตร กว้าง 5.50 
เมตร ยาว 590 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

5,036,000       - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ไม่มี
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

38 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล.พร้อมท่อระบาย
น้้าถนนหลังวัดสุคตวรา
ราม (เสนอโดยชุมชน
สะพานด้า)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 
0.15 เมตร กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 121 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        800,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ไม่มี
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

39 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมระบบ
ระบายน้้าถนนอัมริ
นทร์วิถีข้างโรงเรียน
อนุชนวัฒนา

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 
0.15 เมตร กว้าง 8.50 
เมตร ยาว 160 เมตร 
พร้อมระบบระบายน้้า 
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      1,720,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ไม่มี
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

40 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้าถนนภายใน
หมู่บ้านสุขสวัสด์ิวิลล่า 
โครงการ 5 (เสนอโดย
ชุมชนหนองสาหร่าย)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 
0.15 เมตร กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 555 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      5,300,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ไม่มี
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

41 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้าถนนภายใน
หมู่บ้านสุขสวัสด์ิวิลล่า 
โครงการ 6 (เสนอโดย
ชุมชนหนองสาหร่าย)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 
0.15 เมตร กว้าง 4.50 
เมตร ยาว 370 เมตร
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      3,120,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ไม่มี
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

42 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล.พร้อมท่อระบาย
น้้า ชุมชนถาวรพัฒนา
ถนนซอยแยกถนน
สาธารณะข้าง
บ้านเลขท่ี 193 และ 
334 (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 
0.15 เมตร กว้าง 2.50 -
 4.00 เมตร ยาว 218 
เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง0.40 เมตร 
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      1,330,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ไม่มี
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

43 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล.พร้อมท่อระบาย
น้้าถนนซอยแยกถนน
อัมรินทร์วิถีข้าง
บ้านเลขท่ี 377/95 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 
0.15 เมตร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 115 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        770,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ไม่มี
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

44 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล.พร้อมท่อระบาย
น้้าซอยแยกถนนอรรถ
กวี 8 ข้างศาลกรม
หลวงชุมพร (เสนอจาก
ค้าร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 
0.15 เมตร กว้าง 4.00 -
 9.00 เมตร ยาว 260 
เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      2,286,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ไม่มี
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

45 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล.พร้อมท่อระบาย
น้้าถนนสาธารณะข้าง
ร้าน
บุญชัยคอนกรีต (เสนอ
จากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 
0.15 เมตร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 320 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
และ 1.00 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

3,260,000       - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ไม่มี
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

46 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล.พร้อมท่อระบาย
น้้าซอยโกสีย์ 18 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 
0.15 เมตร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 245 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์ กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

2,100,000       - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ไม่มี
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

47 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล.พร้อมท่อระบาย
น้้าชุมชนถาวรพัฒนา
ซอยข้างบ้านเลขท่ี 
390/8 (เสนอโดย
ชุมชนถาวรพัฒนา)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 
0.15 เมตร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 64 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

490,000         - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ไม่มี
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

48 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล.พร้อมท่อระบาย
น้้าซอยข้างโรงงาน
น้้าปลาโค้วไฮ้หลี 
(เสนอจากค้าร้อง
ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 
0.15 เมตร กว้าง 2.50 -
 3.50 เมตร ยาว 470 
เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง0.40 เมตร  
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

3,800,000       - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ไม่มี
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

49 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล.พร้อมท่อระบาย
น้้าถนนซอยตรงข้าม
ป่าช้าจีนข้างบ้านเลขท่ี
 358 (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 
0.15 เมตร กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 120 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        750,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ไม่มี
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

50 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล พร้อมท่อ
ระบายน้้าถนนซอย
แยกถนนโกสีย์ ข้าง
บ้านเลขท่ี 27

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 215 เมตร
พร้อมท่อระบายน้้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      1,570,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ไม่มี
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

51 ก่อสร้างผิวจราจร ค.
ส.ล. พร้อมท่อระบาย
น้้าบริเวณซอยธรรมวิถี
 3/1 (เสนอโดย
ชุมชนวรนาถบรรพต)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการจราจร การขนส่ง
และมีระบบระบายน้้าท่ีดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 107 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        680,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร การขนส่ง 
ไม่มีปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

52 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้าแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข
 1182 (นครสวรรค์
บ้านแก่ง) ข้าง
บ้านเลขท่ี 48/12 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 93 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        650,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
 ไม่มีปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

53 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้าชุมชน
ชอนตะวันซอย 6

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 215 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

      1,600,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
 ไม่มีปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

54 ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อม
ดวงโคมถนนสาธารณะ
ประโยชน์แยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข
 1182 (โค้งตาเพ้ง)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคม
ไฟฟ้าชนิดโคมเด่ียว ดวง
โคม LED จ้านวน 11 ชุด
 ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        370,000 ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการติดต้ังเสา
ไฟฟ้าแสงสว่าง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร
 การขนส่ง

ส้านักการช่าง

55 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้า ถนนผังเมือง
รวมสาย ข 15 ต่อถนน
มหาเทพจากถนนไกร
ลาศถึงถนนก้าลังพล

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กว้าง 14.00 
เมตร พร้อมทางเท้า ค.
ส.ล. กว้างข้างละ 3 
เมตร ท่อระบายน้้า 
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
 กลาง  0.30 เมตร โคม
ไฟถนน ยาวรวม 1,088 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

30,000,000     - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร
 การขนส่ง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

56 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้า ถนนข้างร้ัว
โรงปรับปรุงคุณภาพ
น้้าจากแยกถนนเจ้าส่ี
พระยาถึงซอยโกสีย์ 33

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 170 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      1,160,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร
 การขนส่ง

ส้านักการช่าง

57 ก่อสร้างผิวจราจร คสล.
 พร้อมท่อระบายน้้า
ซอยเช่ือมระหว่างซอย
เทียนตู๋กับซอยสวรรค์
วิถี 32

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 8.00 
เมตร ยาว 153 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      2,050,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร
 การขนส่ง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

58 ก่อสร้างผิวจราจร คสล.
 พร้อมท่อระบายน้้า
ซอยข้างหมู่บ้านฟ้าใหม่

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 144 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        870,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร
 การขนส่ง

ส้านักการช่าง

59 ก่อสร้างผิวจราจร คสล.
 พร้อมท่อระบายน้้า
แยกถนนพหลโยธินข้าง
 หจก.นครสวรรค์ทีดี
เคร่ืองด่ืม ถึงบ้านเลขท่ี
 60/4

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน การเดินทาง
 การจราจร 
การขนส่งและป้องกัน
น้้าท่วมขัง

ผิวจราจร คสล.  หนา 
0.15 เมตร กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 350 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 
เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      4,380,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความ
สะดวกรวดเร็ว ไม่มี
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

60 ก่อสร้างผิวจราจร คสล.
 พร้อมท่อระบายน้้า
แยกถนนพหลโยธิน
ข้างบ้านเลขท่ี 124/4 
เอนเนอร์จีรีฟอร์ม ถึง
ข้างบ้านเลขท่ี 60/7

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่งและป้องกัน
น้้าท่วมขัง

ผิวจราจร คสล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 5.00 
เมตร 
ยาว 300 เมตร พร้อม
ท่อระบายน้้าขนาดเส้น
ผ่าศูนย์ กลาง 0.80 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      3,560,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
 ไม่มีปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

61 ก่อสร้างผิวจราจร คสล.
 พร้อมท่อระบายน้้า 
ซอยสวรรค์วิถี 8 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
 การเดินทาง การจราจร
 การขนส่งและป้องกัน
น้้าท่วมขัง

ผิวจราจร คสล.  หนา 
0.15 เมตร กว้าง 
3.50-5.00 เมตร ยาว 
130 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน้้าขนาดเส้นผ่า
ศูนย์ กลาง 0.60 เมตร 
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      1,400,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
 ไม่มีปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

62 ก่อสร้างผิวจราจร คสล.
 พร้อมท่อระบายน้้า 
ซอยสวรรค์วิถี 10 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
 การเดินทาง การจราจร
 การขนส่งและป้องกัน
น้้าท่วมขัง

ผิวจราจร คสล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 3.50 
เมตร 
ยาว 141 เมตร พร้อม
ท่อระบายน้้าขนาดเส้น
ผ่าศูนย์ กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        940,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
 ไม่มีปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

63 จัดหาท่ีดินเวนคืนหรือ
จ่าย ค่าชดเชย
กรรมสิทธ์ิท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ตามแนว
ก่อสร้างระบบป้องกัน
น้้าท่วมเข่ือนป้องกัน
ตล่ิง ถนนสะพานและ
ส่ิงก่อสร้างในเขต
เทศบาล

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง
และป้องกันน้้าท่วม

ด้าเนินการจัดซ้ือและ
จ่ายค่าทดแทน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินส่วนปลูก
สร้างตามโครงการ
เทศบาลหรือโครงการท่ี
เทศบาลร้องขอให้
หน่วยงานอ่ืนด้าเนินการ

      5,000,000 ประชาชนได้
ประโยชน์จาก
การป้องกัน
น้้าท่วม ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

64 ปรับปรุงภูมิทัศน์ทาง
เท้าภายในเขตเทศบาล

 - เพ่ือให้ภูมิทัศน์มีความ
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
 - เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

ปรับปรุงทางเท้าภายใน
เขตเทศบาล
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

    10,000,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 

ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การจราจร

ส้านักการช่าง

65 ปรับปรุงเกาะกลาง
ถนนภายในเขตเทศบาล

เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม

เกาะกลางถนนภายใน
เขตเทศบาล พ้ืนท่ีรวม 
1,000 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

      1,000,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การจราจร

ส้านักการช่าง

66 ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อม
โคมไฟถนนผังเมือง
เกาะยมจากสะพาน
นิมมาน นรดีถึงสะพาน
ดุสิตาภูมิ

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อม
โคมชนิดโคมเด่ียว ดวง
โคม LED 90 วัตต์ พร้อม
เสาสูง 7 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จ้านวน 
21 ชุด พร้อมย้ายเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างเดิม 
จ้านวน 5 ต้น ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

        845,000 ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการติดต้ังเสา
ไฟฟ้าแสงสว่าง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย จาก
เหตุร้ายและสะดวก
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

67 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้าซอยแยก
จากซอยข้างร้านวีไอ
ยางยนต์ ข้างบ้านเลขท่ี
 40/32

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 250 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      1,670,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
 ไม่มีปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

68 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้าถนน
สาธารณะภายใน
ชุมชนหนองปลาแห้ง 
จ้านวน 2 ซอย ข้าง
บ้านเลขท่ี 19/3 และ 
19/4

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 
3.00-3.50 เมตร ยาว 94
 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์ 
กลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

        620,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
 ไม่มีปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

69 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้า ถนนผังเมือง
เกาะยมจากหน้าโรง
ประปาเกาะยมถึง
คลองขุดด้านแม่น้้าน่าน

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กว้าง 5.60 
เมตร ยาว 900 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      8,600,000       8,600,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
 ไม่มีปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

70 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ
ภายในชุมชนเขาโกรก
พม่า ข้างบ้านเลขท่ี 
919/100

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 58 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
290 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

        160,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

71 ซ่อมแซมผิวจราจร 
ค.ส.ล. และทางเท้า 
ถนนไกรลาศ

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ซ่อมแซมผิวจราจร ค.
ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,242 
ตารางเมตร และ
ซ่อมแซมทางเท้า พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,260 
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

      2,000,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร การขนส่ง 
และการจราจร

ส้านักการช่าง

72 ปรับปรุงภูมิทัศน์ตาม
แนวถนนรอบเกาะญวน

เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม

ปลูกไม้ยืนต้นและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตาม
แนวถนนรอบเกาะญวน
จ้านวนไม่น้อยกว่า 400 
ต้น

      1,000,000 ประชาชนได้มี
พ้ืนท่ีสีเขียว 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

พ้ืนท่ีเกาะญวนและ
ประชาชนจะได้รับ
การพัฒนา มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

ส้านักการช่าง

73 พัฒนาสวนสาธารณะสู่
มาตรฐานสวนสาธารณะ
เพ่ือการออกก้าลังกาย

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
ให้ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก้าลังกายท่ีมี
มาตรฐาน

พัฒนาปรับปรุง
สวนสาธารณะอุทยาน
สวรรค์ให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์สวนสาธารณะ 
เพ่ือการออกก้าลังกาย

        500,000 เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
สวนสาธารณะ

มีสวนสาธารณะเพ่ือ
การออกก้าลังกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ส้านักการช่าง
ส้านักการ
สาธารณสุขฯ
กองวิชาการฯ
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

74 ก่อสร้างลานเจ้าแม่
กวนอิมบริเวณอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้้า
เจ้าพระยา

เพ่ือรองรับการพัฒนา
ต้นแม่น้้าเจ้าพระยาให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ระดับ ประเทศถึงระดับ
นานาชาติ

ลานองค์เจ้าแม่กวนอิม
และสาวกและ
ส่วนประกอบ พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
เช่ือมต่อกับพ้ืนท่ีอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้้า
เจ้าพระยา ตามแบบ
แปลนรายละเอียด
เทศบาล

    25,000,000 มีสถานท่ีส้าหรับ
ยึดเหน่ียวจิตใจ 
จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีมีส่ิงยึด
เหน่ียวจิตใจและมีท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ
มากข้ึน

ส้านักการช่าง

75 จัดซ้ืออุปกรณ์สนาม
เด็กเล่น กระท่อมไม้ 
พาเพลิน

เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้น
พัฒนาการทางร่างกาย 
กล้ามเน้ือ จิตใจ และ
สมองของเด็ก

ชุดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น
 กระท่อมไม้พาเพลิน

      4,900,000 มีอุปกรณ์สนาม
เด็กเล่นเพ่ือ
พัฒนาการทาง
ร่างกายของเด็ก
ท่ีมีมาตรฐาน

มีอุปกรณ์สนามเด็ก
เล่น กระท่อมไม้ พา
เพลิน

ส่วนการโยธา 
ส้านักการช่าง

76 ปรับปรุงเกาะกลาง
ถนนทางร่วมระหว่าง 
ถนนอรรถกวีและมาตุลี 
(หน้าส้านักงาน
เทศบาลฯ)

เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามและให้มีสถานท่ี
จัดกิจกรรม

ปรับปรุงลานดนตรีจัด
ท้าทางเท้าภายในสวนร้ัว
 ปรับปรุงสวนหย่อม
ติดต้ังระบบสปริงเกอร์
และไฟฟ้าแสงสว่าง 
จ้านวน 1 แห่ง ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

      2,500,000 จ้านวนลาน
ดนตรีทางเท้า
ภายในสวน
หย่อม

เกิดความสวยงาม
ตระการตาสร้าง
ความประทับใจแก่ผู้
เย่ียมชม

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

77 จัดท้าป้ายสถานท่ีท่อง
เท่ียวพร้อมประวัติ 
(เสนอโดยชุมชนตลาด
ลาว ชมรมเขากบ 
หอการค้าจังหวัด
นครสวรรค์ โรงเรียน
นครสวรรค์)

เพ่ือบอกถึงความเป็นมา
ของสถานท่ีท่องเท่ียวใน
เขตเทศบาล

ป้ายช่ือสถานท่ี
ท่องเท่ียวพร้อมประวัติ  
จ้านวน  12  ป้าย

        600,000 จ้านวนป้ายช่ือ
สถานท่ี
ท่องเท่ียวพร้อม
ประวัติ

ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลประวัติความ
เป็นมาเก่ียวกับ
สถานท่ีท่องเท่ียว

ส้านักการช่าง

78 ปรับปรุงทางจักรยาน
ภายในอุทยานสวรรค์

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางเดินทางท่ีสะดวก

ปรับปรุงทางจักรยาน
ภายในอุทยานสวรรค์ 
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 
2,725 เมตร โดยปู
บล็อกทางเท้าพร้อม
ขอบคันหิน ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

      6,300,000 จ้านวนเส้นทาง
จักรยาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ส้านักการช่าง

79 ก่อสร้างอาคารเรือนร่ม
ไม้ 1 หลัง

เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม

อาคารเรือนร่มไม้ 1 หลัง       1,000,000 จ้านวนอาคาร
เรือนร่มไม้

เกิดความสวยงาม
ตระการตาสร้าง
ความประทับใจ แก่
ผู้เย่ียมชม

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

80 พัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ
บริเวณหนองผักตบ 
(เสนอโดยชุมชนหนอง
ผักตบ)

เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามและป้องกันการ
บุกรุกท่ีสาธารณะในเชิง
รุก

ก่อสร้างศาลาลอยน้้า 
ศาลาทางเดินรอบสระน้้า
 และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
โดยรอบ ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

    10,000,000 จ้านวนศาลา
ลอยฟ้าศาลา
ทางเดินรอบสระ
น้้า

ราษฏรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีท่ีใช้ใน
การพักผ่อนเพ่ิม
รายได้จากการ
ท่องเท่ียว

ส้านักการช่าง

81 ก่อสร้างมังกรพ่นน้้า
ภายในอุทยานสวรรค์

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวและ
สวนสาธารณะ

มังกรพ่นน้้า จ้านวน 4 
ตัว ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      5,000,000 จ้านวนมังกรพ่น
น้้า

เกิดความสวยงาม 
สร้างความ
ประทับใจแก่ผู้มา
เย่ียมชม

ส้านักการช่าง

82 ปรับปรุงพ้ืนลานกีฬา
อุทยานสวรรค์ (สนาม
ตะกร้อลอดห่วง)

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
แก่ประชาชนท่ีเข้ามา
ออกก้าลังกายภายใน
อุทยานสวรรค์ ได้มี
สถานท่ีท่ีได้มาตรฐาน

พ้ืนลานกีฬา พ้ืนท่ี 397 
ตรม. โดยท้าการ
ปรับปรุงระดับปูนทราย 
และปูยางสังเคราะห์โพ
ลียูริเทนชนิดภายนอก 
ความหนา 4 มม. ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

      1,200,000 จ้านวนสนาม
ตะกร้อลอดห่วง

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก้าลังกายท่ีได้
มาตรฐาน มีความ
พึงพอใจการใช้
สถานท่ีและส่งเสริม
ให้หันมาออกก้าลัง
กายมากข้ึน

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

83 ปรับปรุงพ้ืนลานเต้น
ลีลาศอุทยานสวรรค์

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
แก่ประชาชนท่ีเข้ามา
ออกก้าลังกายภายใน
อุทยานสวรรค์ ได้มี
สถานท่ีท่ีได้มาตรฐาน

ปรับปรุงพ้ืนลานเต้น
ลีลาศ โดยท้าการ
ปรับปรุงพ้ืนผิวเป็นพ้ืน
แข็งส้าหรับภายนอก 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 240 
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

        200,000 ประชาชนได้
พ้ืนท่ีออกก้าลัง
กายท่ีมีมาตรฐาน

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก้าลังกายท่ีได้
มาตรฐาน มีความ
พึงพอใจการใช้
สถานท่ีและส่งเสริม
ให้หันมาออกก้าลัง
กายมากข้ึน

ส้านักการช่าง

84 ปรับปรุงห้องน้้าใต้
อัฒจันทร์ตรงข้ามเกาะ
กลางทางร่วมถนน
อรรถกวีและมาตุลี

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
แก่ประชาชนท่ีมาใช้
พ้ืนท่ีและท้ากิจกรรม
ต่างๆ บริเวณส้านักงาน
และลานเกาะกลางทาง
ร่วมระหว่างถนนอรรถ
กวีและมาตุลี

ปรับปรุงก้ันห้องน้้าชาย 
หญิง การร้ือถอนและ
ติดต้ังสุขภัณฑ์ใหม่ พ้ืนท่ี
ประมาณ 120 ตรม. 
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        960,000 ประชาชนมี
ห้องน้้าถูก
สุขลักษณะ

มีห้องน้้าท่ีสะอาด
ให้บริการอย่างเพียง
พอต่อประชาชน

ส้านักการช่าง

85 ก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล. 
พร้อมประตู เปิด - ปิด
 บริเวณสนามยิงปืนเดิม

เพ่ือป้องกันทรัพย์สิน
ของทางราชการ

ร้ัว ค.ส.ล. ความยาว 
296 เมตร พร้อมประตู
เปิด - ปิด ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

        860,000 จ้านวนความยาว
ร้ัว ค.ส.ล.

ป้องกันทรัพย์สิน
ของทางราชการ
และป้องกันและ
ป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะ

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

86 ปรับปรุงอาคารแสดง
ดนตรีภายในอุทยาน
สวรรค์

เพ่ือปรับปรุงอาคารให้
ใช้ประโยชน์ได้
หลากหลายเพ่ิมข้ึน อาทิ
ใช้เป็นสถานท่ีออกก้าลัง
การของชมรมต่างๆ และ
ใช้ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ

ปรับปรุงทางข้ึน
ด้านหน้าและด้านข้าง 
ผนังด้านข้าง กันสาด 
ผิวพ้ืน ระบบไฟฟ้าแสง
สว่างและลานด้านหน้า
อาคาร

      1,800,000 จ้านวนพ้ืนท่ี
อาคารท่ีได้รับ
การปรับปรุง

สามารถใช้
ประโยชน์จาก
อาคารได้
หลากหลายเพ่ิมข้ึน

ส้านักการช่าง

87 ก่อสร้างรางระบายน้้า
ถนนข้างส้านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ภายในชุมชนเขาโกรก
พม่า

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการจราจร การขนส่ง
และมีระบบระบายน้้าท่ีดี

รางระบายน้้า ค.ส.ล. 
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
320 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

      1,200,000  - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

88 ซ่อมแซมเข่ือนปัองกัน
ตล่ิงตามแนวคัน
ป้องกันน้้าท่วมจากใต้
สะพานเดชาติวงศ์ถึง
หน้าโรงเรียนอนุบาล
นครสวรรค์

เพ่ือซ่อมแซมระบบ
ป้องกันน้้าท่วม

ซ่อมแซมเข่ือนป้องกัน
ตล่ิงท่ีช้ารุดตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

      2,000,000 จ้านวนเข่ือน
ป้องกันตล่ิง

สามารถใช้ระบบ
ป้องกันน้้าท่วมได้
ตามวัตถุประสงค์
ของการก่อสร้าง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

89 ซ่อมแซมสถานีสูบน้้า
เสีย

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ซ่อมแซมสถานีสูบน้้าเสีย
 จ้านวน 2 สถานี

2,550,000      จ้านวนสถานีสูบ
น้้า

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีได้รับการ
คมนาคมท่ีสะดวก
ไม่มีปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

90 ปรับปรุงเข่ือนป้องกัน
ตล่ิงแบบอัฒจรรย์ เพ่ือ
จัดระเบียบ
ผู้ประกอบการค้า

เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีจัด
ระเบียบผู้ประกอบการ
ค้าริมเข่ือนแม่น้้า
เจ้าพระยา ช่วงหน้า
ศาลากลางจังหวัด
นครสวรรค์ ต้ังแต่หน้า
ส้านักงานอัยการถึงหน้า
ส้านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน

ขยายพ้ืนท่ีทางเดิน
และอัฒจรรย์หน้าเข่ือน
เป็นพ้ืน ค.ส.ล. หนา 
0.10 เมตร กว้าง  3.60  
เมตร  ยาว  300 เมตร 
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
 1,080  ตารางเมตร 
พร้อมติดต้ังห้องสุขา
เคล่ือนท่ี จ้านวน 6 ห้อง
 ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      3,900,000 จ้านวนพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ในการ
ประกอบการค้า อีก
ท้ังประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ

ส้านักการช่าง

91 ก่อสร้างท่อระบายน้้า
ถนนรอบเกาะญวน

เพ่ือให้มีระบบระบายน้้า
ท่ีดี

ก่อสร้างท่อระบายน้้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ความยาว 
2,495 เมตร

    11,850,000 จ้านวนความยาว
ท่อระบายน้้า

ไม่มีปัญหาน้้าท่วมขัง ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

92 ก่อสร้างสถานีสูบน้้า
เสียชุมชนรณชัย
บริเวณข้างโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้้า

เพ่ือสูบน้้าเสียและ
ระบายน้้าฝนบริเวณ
ชุมชนรณชัย

บ่อสูบ ค.ส.ล. พร้อม
เคร่ืองสูบน้้าแบบจุ่ม 
จ้านวน 1 บ่อ ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

      1,900,000 จ้านวนบ่อสูบน้้า
เสีย

น้้าเสียบริเวณชุมชน
ได้รับการบ้าบัดและ
ไม่ท้าให้เกิดน้้าท่วม
ขังในพ้ืนท่ีชุมชน

ส้านักการช่าง

93 ก่อสร้างระบบสูบน้้า
ชุมชน
วัดพรหมจริยาวาส
ตรงข้ามส้านักงาน
ธนารักษ์พ้ืนท่ี
นครสวรรค์

เพ่ือระบายน้้าภายใน
ชุมชนวัดพรหมจริยาวาส

บ่อ ค.ส.ล. พร้อมติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้้าแบบจุ่ม
ขนาด 2.2 กิโลวัตต์ 
จ้านวน 2 ชุด พร้อม
ระบบควบคุมและท่อส่ง
น้้า PVC 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 น้ิว 
ยาวประมาณ 50 เมตร 
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        600,000  - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีไม่มีปัญหา
น้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

94 ก่อสร้างท่อระบายน้้า
พร้อมบ่อพักถนน
พหลโยธินบริเวณหน้า 
หจก.นครสวรรค์ทีดี
เคร่ืองด่ืม ถึงบริเวณ
ศูนย์บริการครบวงจร
แก๊สน้้ามัน เอนเนอร์จี
รีฟอร์ม

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
 การเดินทาง การจราจร
 การขนส่งและป้องกัน
น้้าท่วมขัง

วางท่อระบายน้้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 
เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 
220 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

      2,600,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
 ไม่มีปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

95 ก่อสร้างระบบระบาย
น้้าพ้ืนท่ีหลังศูนย์บริการ
มิตซูบิชิ ถนนพหลโยธิน

เพ่ือแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง
พ้ืนท่ีหมู่บ้านดารารัตน์
,ศรีมาย,เอ้ืออาทร ซอย
ระหว่างเขตเทศบาลฯ
และ อบต.วัดไทรย์

ขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน์,วาง
อุโมงค์ระบายน้้ารูป
เหล่ียม ขนาด 
1.20x1.50 เมตร ยาว 
113 เมตร และวางท่อ
ระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50  
เมตร ตามแนวถนน
พหลโยธินต้ังแต่ปลาย
คลองสาธารณะถึงคลอง
โพธ์ิ ยาว  93 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

      4,800,000 ลดปัญหาน้้าท่วม
ในพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
 ไม่มีปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

96 ก่อสร้างระบบระบาย
น้้าและรวบรวมน้้าเสีย
พร้อมปรับปรุงผิว
จราจร ค.ส.ล. ถนน
จักรวาล เร่ิมต้ังแต่แยก
ทางเข้า NSC ถึง
แยกนวมินทร์และทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข
 117 จากแยกนวมิ
นทร์ถึงใต้สะพาน
พิษณุโลก

เพ่ือก่อสร้างระบบ
ระบายน้้าและรวบรวม
น้้าเสียพร้อมปรับปรุงผิว
จราจร ป้องกันน้้าท่วม
ขังพ้ืนท่ีตามแนวถนน

ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.
ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 
เมตร ยาว 1,894 เมตร 
ท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 
เมตร ยาว 418 เมตร ท่อ
เหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 
เมตร ความยาว 98 
เมตร และถนน ค.ส.ล. 
กว้าง 9-13 เมตร ยาว 
2,030 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

    50,000,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย 
ในพ้ืนท่ีได้รับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
ไม่มีปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

97 ก่อสร้างท่อระบายน้้า
รูปส่ีเหล่ียมถนนวงศ์
สวรรค์จากชุมชนศูนย์
ท่ารถบริเวณแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข
 117 ข้างอู่ตาเร่ิมถึง
สามแยกถนนวิไลสวรรค์

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
ขังบริเวณศูนย์ท่ารถและ
ชุมชนสุขสวัสด์ิ(ศูนย์ท่า
รถ)

ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.
ส.ล. รูปส่ีเหล่ียมขนาด 
2.10x1.80 เมตร ยาว 
545 เมตร ท่อเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00 เมตร ความยาว 60
 เมตร พร้อมปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร ค.
ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

    20,680,000     20,680,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีไม่มีปัญหา
น้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

98 ปรับปรุงถนนภายใน
เกาะกลางอุทยาน
สวรรค์

เพ่ือปรับปรุงถนนภายใน
เกาะกลางฯ ให้มีพ้ืนผิว
เรียบร้อย สวยงาม 
รองรับการใช้งานของ
ประชาชนได้

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร เป็นพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 3,100 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        950,000 ประชาชนได้
ความปลอดภัย
ในการจราจร

ถนนภายในเกาะ
กลางฯสะดวกต่อ
การใช้งานของ
ประชาชนและง่าย
ต่อการดูแลรักษา

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

99 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ
จากแยกถนนผังเมือง
สาย ก 3 ถึงบริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้างอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้้า
เจ้าพระยา
(เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ
เกาะยม)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง การสัญจร

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 920 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,520 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

    11,000,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ส้านักการช่าง

100 ก่อสร้างทางเดินตาม
แนวร่องน้้าเกาะญวน

เพ่ือให้เป็นสถานท่ี
ส้าหรับออกก้าลังกาย
และพักผ่อนหย่อนใจ

ทางเดินเท้า ความยาว 
85 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

        560,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวพักผ่อน
หย่อนใจและออก
ก้าลังกายตามแนว
ร่องน้้าเกาะญวน

ส้านักการช่าง

101 สนับสนุนการจัดท้าผัง
เมืองเฉพาะบริเวณ
พ้ืนท่ีเกาะญวน 
อ.เมือง จ.นครสวรรค์

เพ่ือมีกฎหมายเฉพาะไว้
ควบคุมพ้ืนท่ีก้าหนดเขต
ก่อสร้างและลักษณะ
อาคารในการพัฒนา
เกาะญวนและการ
อนุรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว

ออกกฎกระทรวงผังเมือง
เฉพาะบริเวณเกาะญวน
และจัดท้ารูปแบบแนว
การพัฒนาพ้ืนท่ีบน
เกาะญวน

        400,000 กฎกระทรวงผัง
เมืองเฉพาะ

กฎกระทรวงผังเมือง
เฉพาะท่ีสามารถ
น้ามาใช้บังคับ
ภายในเกาะญวนได้

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

102 ปรับปรุงบ่อรับน้้า
บริเวณส่ีแยกวัดคีรีวงศ์

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
การจราจรขนส่ง
คล่องตัวและการระบาย
น้้าท่ีดี

ปรับปรุงบ่อรับน้้าเดิม 
จ้านวน 8 บ่อ พร้อม
ก่อสร้างบ่อรับน้้าใหม่ 
จ้านวน 8 บ่อ และ
ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
 หนา 0.20 เมตร กว้าง 
2.00 เมตร ยาวประมาณ
 300 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 600 
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาลนครนครสวรรค์

      1,000,000 ประชาชนได้
ความปลอดภัย
ในการจราจร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

103 ปรับปรุงสนามหญ้า
หน้าน้้าตกเกาะกลาง
อุทยานสวรรค์
(เสนอโดยประชาชน
ผู้ใช้บริการ
สวนสาธารณะ)

เพ่ือวางระบบระบายน้้า
ใต้สนามหญ้าเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ดีและ
สะดวกแก่การบ้ารุงรักษา

สนามหญ้าหน้าน้้าตก
พร้อมระบบระบายน้้า
และปูหญ้าใหม่ ขนาด
กว้างประมาณ 35 เมตร
 ยาวประมาณ 90 เมตร
 หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 2,890 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      1,500,000 ประชาชนได้
ความปลอดภัย
ในการจราจร

สนามหญ้าสามารถ
ใช้งานได้ดีและ
สะดวกแก่การ
บ้ารุงรักษา

ส้านักการช่าง

104 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ
จากแยกถนนผังเมือง
สาย ก 3 ถึงบริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้างอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้้า
เจ้าพระยา
(เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ
เกาะยม)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง การสัญจร

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กว้าง 6 เมตร
 ยาว 791 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,746 
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

    11,000,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

105 ปรับปรุงผิวจราจร
ภายในอุทยานสวรรค์
(เสนอโดยประชาชน
ผู้ใช้บริการ
สวนสาธารณะ)

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับออก
ก้าลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจ

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 26,000 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

    12,000,000 ประชาชนได้
ความปลอดภัย
ในการจราจร

ประชาชนมีท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ
และมีความ
ปลอดภัยในการ
ออกก้าลังกาย

ส้านักการช่าง

106 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. ถนนโกสีย์จากส่ี
แยกถนนธรรมวิถีถึงส่ี
แยกถนนอรรถกวี
(เสนอโดยชุมชนป้อม
หน่ึง,ตลาดลาว,ตลาด
บ่อนไก่)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ก่อสร้างผิวจราจร คสล.
 หนา 0.20 เมตร กว้าง 
9.00 – 15.00 เมตร 
ยาวประมาณ 844.00 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 10,199 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลน
รายละเอียดของ
เทศบาลนครนครสวรรค์

      6,300,000       6,300,000 การจราจร การ
ขนส่ง ท่ีได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร
 การขนส่ง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

107 ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิงริมแม่น้้าปิงจาก
พ้ืนท่ีอาคารจอดรถถึง
บ้าน 100 ปี นายควง 
อภัยวงศ์
(เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ
เกาะยม)

เพ่ือป้องกันตล่ิงริม
แม่น้้าพังและราษฎรท่ี
อยู่อาศัยในพ้ืนท่ีได้รับ
ความปลอดภัย

เข่ือนป้องกันตล่ิงความ
ยาว 120 เมตร และถม
ดินหลังเข่ือน ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

    15,000,000 จ้านวนความยาว
เข่ือนป้องกันตล่ิง
และถมดินหลัง
เข่ือน

ป้องกันตล่ิงพังและ
ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีได้รับความ
ปลอดภัย

ส้านักการช่าง

108 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. ถนนสวรรค์วิถี
บริเวณทางแยกสวรรค์
วิถี 18 ถึงบริเวณหลัง
วัดนครสวรรค์
(เสนอโดยชุมชนหัว
เมืองพัฒนา)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ก่อสร้างผิวจราจร คสล.
 หนา 0.20 เมตร กว้าง 
12.00 – 16.00 เมตร 
ยาวประมาณ 460.00 
เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 6,005 ตาราง
เมตรตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

3,900,000       - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร
 การขนส่ง

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

109 ค่าผาติกรรมพ้ืนท่ีดิน
ให้กับวัดปากน้้าโพ
เหนือตามโครงการ
ก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้้าน่าน (สะพานดุสิ
ตาภูมิ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าทดแทน
เน้ือท่ีดินท่ีถูกใช้เป็น
พ้ืนท่ีก่อสร้างตาม
โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้้าน่าน
ให้กับวัดปากน้้าโพเหนือ
ตามโฉนดเลขท่ี 5205 
ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ เน้ือท่ีดิน 3 
ไร่ 3 งาน 07.60 ตาราง
วา

เน้ือท่ีดิน 3 ไร่ 3 งาน 
07.60 ตารางวา เพ่ือ
แบ่งหักเป็นทาง
สาธารณะประโยชน์

2,511,400      จ้านวนท่ีดิน
เพ่ิมข้ึนส้าหรับ
ก่อสร้างสะพาน

ท่ีดินถูกแบ่งหักเป็น
ทางสาธารณะ
ประโยชน์อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

110 ซ่อมแซมผิวพ้ืนลาน
กีฬาอุทยานสวรรค์

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
แก่ประชาชนท่ีเข้ามา
ออกก้าลังกายภายใน
อุทยานสวรรค์ได้มี
สถานท่ีท่ีได้มาตรฐาน

ท้าการลอกผิวพ้ืนสนาม
เดิมท่ีช้ารุดเสียหายออก 
ขัดเตรียมผิวบล็อก
ความช้ืน และติดต้ังพ้ืน
ยางสังเคราะห์โพลียูรี
เทน โดยท้าการกล้ิง
น้้ายารองพ้ืน ปาดยาง
สังเคราะห์หนา 4 มม. 
ขัดผิวไล่ฟองอากาศ(ถ้า
มี) กล้ิงสีรองพ้ืน กล้ิงสี
จริง ทาสีตีเส้นสนาม
ตามก้าหนด

      1,500,000 ประชาชนมีลาน
ส้าหรับออกก้าลัง
กายท่ีมีมาตรฐาน 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก้าลังกายท่ีได้
มาตรฐานมีความพึง
พอใจการใช้สถานท่ี
และส่งเสริมให้หัน
มาออกก้าลังกาย
มากข้ึน

ส้านักการช่าง

111 สนับสนุนการจัดท้าผัง
เมืองเฉพาะบริเวณ
พ้ืนท่ีเกาะญวนอ้าเภอ
เมืองจังหวัดนครสวรรค์

เพ่ือให้มีพร้อมแผนงาน
โครงการในการพัฒนา
เกาะญวนและมีกฎหมาย
เฉพาะไว้ควบคุมพ้ืนท่ี
ก้าหนดเขตก่อสร้างและ
ลักษณะอาคารในการ
พัฒนาเกาะญวนและ
การอนุรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว

ออกกฎกระทรวงผังเมือง
เฉพาะบริเวณเกาะญวน
และจัดท้ารูปแบบการ
พัฒนาพ้ืนท่ีบนเกาะญวน

        400,000 รายละเอียด
แผนงาน
โครงการท่ีใช้ใน
การพัฒนาเกาะ
ญวนและร่าง
กฎกระทรวงผัง
เมืองเฉพาะพ้ืนท่ี
บริเวณเกาะญวน

พ้ืนท่ีเกาะญวนและ
ประชาชนจะได้รับ
การพัฒนามี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

112 จัดจ้างท่ีปรึกษาวาง
และจัดท้าผังเมืองรวม
เมืองนครสวรรค์

1.เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ 
ก้าหนดหลักเกณฑ์การ
พัฒนาพ้ืนท่ีและการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเมือง
นครสวรรค์ ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย ยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
2.เพ่ือวางและจัดท้าผัง
เมืองรวมเมืองนครสวรรค์ 
ให้มีรูปแบบ การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน การ
บริหารจัดการพ้ืนท่ี เพ่ือ
การพัฒนาเมืองทางด้าน
กายภาพและการด้ารง
รักษาเมืองท่ีเหมาะสม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการมาตรฐานการผัง
เมือง

1. เอกสารรายงานผล
การศึกษาการวางและ
จัดท้าผังเมืองรวมเมือง
นครสวรรค์ ตาม
พระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2562
2. การน้าเสนอขอความ
เห็นชอบ คณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัด รวมท้ัง 
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
รายละเอียดตาม
ข้อก้าหนดขอบเขตของ
งานจ้างท่ีปรึกษาของ
เทศบาล

15,000,000 รายงานผล
การศึกษา
การวางและจัดท้า
ผังเมืองรวมเมือง
นครสวรรค์ และ
ผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัด

ผังเมืองรวมเมือง
นครสวรรค์ และ
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
ฉบับใหม่แบบมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
ผ่านความเห็นชอบ
และกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วน
เอ้ืออ้านวยต่อการ
พัฒนาพ้ืนท่ี เพ่ิม
ศักยภาพในการ
แข่งขันระดับประเทศ

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

113 จัดจ้างท่ีปรึกษา
ออกแบบสะพานคน
เดินข้ามแม่น้้าปิงและ
แม่น้้าน่านเช่ือมต่อการ
เข้าถึงอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้้า
เจ้าพระยา “พาสาน”

1. ศึกษาระบบการเช่ือมต่อ
 และการเข้าถึงอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้้า
เจ้าพระยา “พาสาน”จาก
ฝ่ังเทศบาลนครนครสวรรค์
 ข้ามแม่น้้าปิง และ จากฝ่ัง
สถานีรถไฟปากน้้าโพ ข้าม
แม่น้้าน่าน ไปยังฝ่ังเกาะยม
ท้ังสองด้าน
2. ออกแบบสะพานข้าม
แม่น้้าให้เป็นสถานท่ี
สาธารณะ ท่ีมีความ
สวยงามโดดเด่น เป็น
เอกลักษณ์เสริมสร้างความ
งดงามให้กับ “พาสาน” 
สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทของเมือง
นครสวรรค์ สร้างความ
สะดวกปลอดภัยให้กับ
ประชาชนและนักท่องเท่ียว
ผู้เข้าเย่ียมเยือน"พาสาน"

1. รายงานผลการศึกษา
ความเหมาะสม งาน
ออกแบบสะพานข้าม
แม่น้้าปิงและแม่น้้าน่าน
2. แบบแปลนรายการ
ก่อสร้าง พร้อมเอกสาร
ในการจัดจ้างก่อสร้าง
สะพานคนเดินข้าม
แม่น้้าปิงและแม่น้้าน่าน
รายละเอียดตาม
ข้อก้าหนดขอบเขตของ
งานจ้างท่ีปรึกษาของ
เทศบาล

4,000,000 เอกสารรายงาน
ผลการศึกษา
ความเหมาะสม 
งานออกแบบ
แบบแปลน
รายละเอียดงาน
ก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้้า

เมืองนครสวรรค์จะ
มีสะพานเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียว
และจุดหมายตามท่ี
ส้าคัญ จะเพ่ิม
ปริมาณของผู้เย่ียม
เยือนระยะเวลาใน
การเท่ียวชม และใช้
บริการในพ้ืนท่ีพา
สาน รวมท้ังศูนย์
พาณิชยกรรม 
ตลาดปากน้้าโพ 
โดยรอบมากข้ึน 
ส่งเสริมยกระดับ
เศรษฐกิจเมืองนคร
สรรค์ให้มีความ
คึกคักมีชีวิตชีวา
มากข้ึน ด้วยการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

114 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
สวรรค์วิถี 1

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
การจราจรและขนส่ง

ปรับปรุงผิวจราจร คสล.
 หนา 0.15 เมตร กว้าง 
3.50 - 5.80 เมตร ยาว 
132 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

        384,000 ประชาชนได้
ความปลอดภัย
ในการจราจร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางการจราจร
และขนส่ง

ส้านักการช่าง

115 ปรับปรุงผิวจราจร
บริเวณทางข้ึนราชา
นุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางการ
สัญจรขนส่ง

ปรับปรุงผิวจราจรโดย
การเสริมผิวลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(overlay) หนา 5 ซม. 
กว้าง 5.00 - 9.00 เมตร
 ความยาว 574 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีด้าเนินการไม่
น้อยกว่า 3,913 ตาราง
เมตรพร้อมโคมไฟ
จ้านวน 18 ต้น ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

      2,000,000 ประชาชนได้
ความปลอดภัย
ในการจราจร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางการจราจร
และขนส่ง

ส้านักการช่าง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 302



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 303

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

116 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
มาตุลี 8 ต้ังแต่แยก
ถนนมาตุลีถึงบริเวณ
หน้าวัดพุทธมงคล
นิมิตรและส่วนต่อ
บริเวณแขวงทางหลวง
วัดไทร

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางการ
สัญจรขนส่ง

ปรับปรุงผิวจราจร คสล.
 หนา 0.20 เมตรกว้าง 
3.00 - 10.00 เมตร
ความยาว 875 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี 5,760 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      3,270,000 ประชาชนได้
ความปลอดภัย
ในการจราจร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางการจราจร
และขนส่ง

ส้านักการช่าง

117 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
จักรวาลส่วนต่อขยาย
ต้ังแต่ทางข้ึนชุมชนเจ้า
แม่ศรีจันทร์ถึงแยก
พหลโยธิน

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
ถนนจักรวาลพร้อมและ
การระบายน้้า

ปรับปรุงผิวจราจร ค.
ส.ล.หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 6.00-10.00 เมตร
 ความยาว 695 เมตร 
และก่อสร้างท่อระบาย
น้้า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 
เมตร พร้อมบ่อพัก ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

      6,000,000 ประชาชนได้
ความปลอดภัย
ในการจราจร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางการจราจร
และขนส่ง

ส้านักการช่าง

118 ปรับปรุงหลังคาซุ้ม
การเวกบริเวณประตู 5
 อุทยานสวรรค์

เพ่ือปรับปรุงซุ้มการเวก 
ให้สามารถรองรับ
กิจกรรมของประชาชน
ได้ในทุกสภาพอากาศ

ปรับปรุงหลังคาซุ้ม
การเวก
จ้านวน 1 แห่ง

        400,000 ประชาชนมีพ้ืนท่ี
จัดกิจกรรม 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ประชาชนสามารถ
ใช้ซุ้มการเวกในการ
ท้ากิจกรรมได้ทุกเม่ือ

ส้านักการช่าง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 303



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 304

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

119 ก่อสร้างระบบระบาย
น้้าและรวบรวมน้้าเสีย
ถนนหลังคันป้องกันน้้า
ท่วมชุมชนเขาโกรก
พม่า จากสะพาน
พิษณุโลกถึงแยกป้อม
หน่ึง

ป้องกันปัญหาน้้าท่วมขัง
ถนนคอนกรีตหลังคัน
ป้องกันน้้าท่วมบริเวณ
จากสะพานพิษณุโลกถึง
แยกป้อมหน่ึง

ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.
ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 
เมตร ยาว 3,780 เมตร 
พร้อมระบบรวบรวมน้้า
เสีย ถนน ทางเท้า และ
โคมไฟ ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

    80,000,000  - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดีได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
 ไม่มีปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

120 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. ถนนชุมชน
วัดเขา

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
การจราจรขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 520 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,058 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

      1,874,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางการจราจร
และขนส่ง

ส้านักการช่าง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 304



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 305

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

121 ปรับปรุงผิวจราจรทาง
ข้ึนวัดวรนาถบรรพต 
(วัดเขากบ)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
การจราจรขนส่ง

ปรับปรุงผิวจราจรโดย
การเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต 
(overlay) หนา 5 
เซนติเมตร กว้าง 3.50 -
 6.00 เมตร ยาว 2,184 
เมตร หรือพ้ืนท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
9,903 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      2,944,000 ประชาชนได้
ความปลอดภัย
ในการจราจร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางการจราจร
และขนส่ง

ส้านักการช่าง

122 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้าถนนซอย
แยกจากซอยรณชัย
หลังโรงแรมอโนดาต

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
การจราจรขนส่ง

ผิวจราจรหนา ค.ส.ล. 
หนา0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร 
ยาวประมาณ 43.00 
เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 172 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        289,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางการจราจร
และขนส่ง

ส้านักการช่าง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 305



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 306

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

123 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล.พร้อมท่อระบาย
น้้าชุมชนฟ้าใหม่ (ช่วงท่ี
 2)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
การจราจรขนส่ง

ก่อสร้างผิวจราจร ค.
ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
185 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน้้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      1,310,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางการจราจร
และขนส่ง

ส้านักการช่าง

124 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล.เส้นทางด้านข้าง
ก้าแพงวัดพุทธมงคล
นิมิตร

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจร ขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 5.20 -
 6.50 เมตร ยาว 208 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร 
ตามแบบแผน
รายละเอียดของเทศบาล

        596,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางการจราจร
และขนส่ง

ส้านักการช่าง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 306



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 307

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

125 จัดจ้างออกแบบ
โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้้าและรวบรวม
น้้าเสียชุมชนเขาโกรก
พม่า จากสะพาน
พิษณุโลก ถึงแยกป้อม
หน่ึง

เพ่ือส้ารวจออกแบบ
ก่อสร้างระบบระบายน้้า
และรวบรวมน้้าเสีย 
พร้อมคันป้องกันน้้าท่วม
 และอาคารประกอบ
ชุมชนเขาโกรกพม่าจาก
สะพานพิษณุโลกถึงแยก
ป้อมหน่ึง

แบบแปลนรายการ
ก่อสร้าง
พร้อมเอกสารในการจัด
จ้างก่อสร้างระบบ
ระบายน้้าและรวบรวม
น้้าเสียชุมชนเขาโกรก
พม่า
รายละเอียดตาม
ข้อก้าหนดขอบเขตของ
งานจ้างของเทศบาล

      2,000,000 เอกสารแบบ
แปลนก่อสร้าง
ระบบระบายน้้า
และรวบรวมน้้า
เสียชุมชนเขา
โกรกพม่า จาก
สะพานพิษณุโลก
ถึงแยกป้อมหน่ึง

เมืองนครสวรรค์จะ
มีระบบระบายน้้า
และรวบรวมน้้าเสีย 
ชุมชนเขาโกรกพม่า
จากสะพาน
พิษณุโลกถึงแยก
ป้อมหน่ึง ท่ีมีความ
ถูกต้อง เป็นไปตาม
หลักวิชาการ
สามารถป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วมได้
อย่างสัมฤทธ์ิผล

ส้านักการช่าง

126 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
รอบเกาะยมบริเวณ
สะพานดุสิตาภูมิถึง
ทางเข้าอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้้า
เจ้าพระยา

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางการจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร ค.
ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 5.50-5.80 เมตร 
ยาว 638 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,624 
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

      2,400,000 พ้ืนท่ีผิวจราจร 
เพ่ิมข้ึน 3,624 
ตร.ม.

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

127 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้าบริเวณซอยสุ
ชินค้าวัสดุก่อสร้าง

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางการจราจร

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร
 ยาว 200 เมตร พร้อม
ท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      1,437,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

128 จัดจ้างท่ีปรึกษา
ออกแบบโครงการ
ก่อสร้างอุทยาน
วัฒนธรรมต้นน้้า
เจ้าพระยา

เพ่ือศึกษาออกแบบโครงการ
ก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรมต้น
น้้าเจ้าพระยา บริเวณเกาะยม 
ให้เป็นสวนสาธารณะ แหล่ง
นันทนาการ ส้าหรับการ
พักผ่อนออกก้าลังกาย 
รวมท้ังมีพ้ืนท่ีส้าหรับจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน จัดงาน
ประเพณี วัฒนธรรม ของ
เมืองนครสวรรค์ เป็นท่ีต้ังภูมิ
สัญลักษณ์ (Landmark) ท่ี
สง่างามโดดเด่น เป็น
เอกลักษณ์แห่งใหม่ ฟ้ืนฟู
เร่ืองราวส้าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของท้องถ่ิน
ปากน้้าโพ เพ่ิมปริมาณพ้ืนท่ีสี
เขียว ลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และ
ภาวะเรือนกระจกในเขตเมือง
ใหญ่ ตอบสนองนโยบาย 
เมืองนครสวรรค์ รักษ์
ส่ิงแวดล้อมและเป็นเมืองน่าอยู่

1.เอกสารรายงานผล
การศึกษาความ
เหมาะสม งานออกแบบ
อุทยานวัฒนธรรมต้นน้้า
เจ้าพระยา
2.แบบแปลนรายการ
ก่อสร้าง พร้อมเอกสาร
ในการจัดจ้างก่อสร้าง
สวนสาธารณะ ภูมิ
สัญลักษณ์ อาคาร
ประกอบ  สาธารณูปโภค
 พร้อมท้ังส่ิงอ้านวย
ความสะดวก ปลอดภัย
รายละเอียดตาม
ข้อก้าหนดขอบเขตของ
งานจ้างท่ีปรึกษาของ
เทศบาล

      4,000,000 เอกสารรายงาน
ผลการศึกษา
ความเหมาะสม
งานออกแบบ
สะพานข้าม
แม่น้้าแบบแปลน
รายละเอียดงาน
ก่อสร้าง

 เกิดสวนสาธารณะ
ส้าหรับการพักผ่อน
ออกก้าลังกาย จัด
กิจกรรมนันทนาการ
และงานประเพณี 
วัฒนธรรมต่างๆของ
เมืองนครสวรรค์เกิด
แหล่งท่องเท่ียวแห่ง
ใหม่ ส่งเสริมอาชีพ 
สร้าง
รายได้ของประชาชน
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงคุณค่า 
ความส้าคัญของรากเง้า
บรรพบุรุษ วิถีชีวิต 
ประวัติความเป็นมาของ
ชาวเมืองนครสวรรค์
ในอดีต ให้เกิดความรัก
 ความภาคภูมิใจใน
ท้องถ่ิน

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

129 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เก็บพัสดุส่วนการโยธา 
ส้านักการช่าง

เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีเก็บพัสดุ
และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี
เพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ต่อเติมด้านข้างอาคาร
เดิมเป็นอาคารโครง
เหล็กช้ันเดียวแบบมีช้ัน
ลอยมีพ้ืนท่ีใช้สอยรวม 
ไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. 
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        480,000 พ้ืนท่ีใช้สอย
อาคาร เพ่ิมข้ึน 
160 ตร.ม.

มีพ้ืนท่ีเพียงพอต่อ
การจัดเก็บพัสดุ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงาน

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

130 ก่อสร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้้าซอยแยกจาก
ถนนสวรรค์วิถี 64 
(สายท่าทอง) ข้าง
บ้านเลขท่ี 106/42

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางการจราจร

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 ม. กว้าง 4 ม. ยาว
ประมาณ 97 ม. พร้อม
ท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
ม. ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        624,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 - ลดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

131 ก่อสร้างผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
ทางเข้าศูนย์ก้าจัดขยะ
ต้ังแต่แยกทางหลวง 
117 - ประตูทางเข้า
ศูนย์ก้าจัดขยะ ต้าบล
บ้านมะเกลือ

เพ่ือใช้เป็นเส้นทางขนส่ง
ล้าเลียงขยะมูลฝอยและ
 RDF เข้าสู่ศูนย์ก้าจัดขยะ

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 
530 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 3,760 
ตารางเมตร  ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

      2,000,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

รถขนส่งขยะมูล
ฝอยและประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการเดิน
ทางเข้าออก

ส้านักการช่าง

132 ก่อสร้างผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
ภายในศูนย์ก้าจัดขยะ 
ต้ังแต่อาคารช่ัง
น้้าหนัก-บ่อฝังกลบขยะ

เพ่ือใช้เป็นเส้นทางขนส่ง
ล้าเลียงขยะมูลฝอยเข้า
สู่บ่อฝังกลบขยะ

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 
260 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,820 
ตารางเมตร  ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

      1,000,000  - ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

รถขนส่งขยะมูลฝอย
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการเดิน
ทางเข้าออก

ส้านักการช่าง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 311



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 312

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

133 ขยายเขตระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ ม.12
 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ ซอยหลัง
หมู่บ้านทรัพย์ทวี

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ปักเสาพาดสาย พร้อม
ติดต้ังชุดโคมไฟ
สาธารณะ 2x36 W (LT)
 จ้านวน 3 ชุด บริเวณ
ซอยหลังหมู่บ้านทรัพย์
ทวี รายละเอียดตาม
หนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์

62,000          ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 90

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
เหตุร้ายและสะดวก
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

134 ขยายเขตระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ ม.10
 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ ชุมชนเจ้า
แม่ศรีจันทร์

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ปักเสาพาดสาย พร้อม
ติดต้ังชุดโคมไฟ
สาธารณะ 2x36 W (LT)
 จ้านวน 13 ชุด บริเวณ
ชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์ 
รายละเอียดตามหนังสือ
แจ้งค่าใช้จ่ายของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์

190,000        ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 90

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
เหตุร้ายและสะดวก
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

135 ขยายเขตระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ ม.10
 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ โค้งตาเพ็ง

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ปักเสาพาดสาย พร้อม
ติดต้ังชุดโคมไฟ
สาธารณะ 2x36 W (LT)
 จ้านวน 3 ชุด ติดต้ังชุด
โคมไฟสาธารณะ 2x36
 W (HT) จ้านวน 2 ชุด 
บริเวณโค้งตาเพ็ง 
รายละเอียดตามหนังสือ
แจ้งค่าใช้จ่ายของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์

90,000          ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 90

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
เหตุร้ายและสะดวก
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

136 ขยายเขตระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ ม.10
 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ ฝ่ังตรง
ข้ามหมู่บ้านการเคหะ

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ปักเสาพาดสาย พร้อม
ติดต้ังชุดโคมไฟ
สาธารณะ 2x36 W (LT)
 จ้านวน 4 ชุด บริเวณ
ฝ่ังตรงข้ามหมู่บ้านการ
เคหะ รายละเอียดตาม
หนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์

51,000          ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 90

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
เหตุร้ายและสะดวก
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

137 ขยายเขตระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ชุมชนบางปรอง ต.
ปากน้้าโพ อ.เมือง จ.
นครสวรรค์

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

อุดหนุนโครงการขยาย
เขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์ ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์

359,000        ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 90

ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากเหตุร้าย
และสะดวกในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง

138 ขยายเขตระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณเกาะ
ญวน จุด 1 ต.ปากน้้า
โพ อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

อุดหนุนโครงการขยาย
เขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์ ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์

129,500        ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 90

ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากเหตุร้าย
และสะดวกในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

139 ขยายเขตระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณเกาะ
ญวน จุด 2 ต.ปากน้้า
โพ อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

อุดหนุนโครงการขยาย
เขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์ ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์

141,000        ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 90

ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากเหตุร้าย
และสะดวกในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง

รวมงบประมาณ 91,023,000    92,030,900    128,332,000   241,275,000   109,690,000   
รวมจ านวนโครงการ 17                21                33                53                18                
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 การปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองนครสวรรค์ คร้ังท่ี 4
 ตามกระบวนการและ
ข้ันตอนตามกฎหมาย

เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
กฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมเมือง
นครสวรรค์ให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์และ
ส่ิงแวดล้อมของเมืองท่ี
มีการเปล่ียนแปลง

1. จัดประชุมคณะท่ีปรึกษา
2. จัดประชุม
คณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง
3. จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนเก่ียว ข้องกับการ
ด าเนินการแก้ไขกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม (ไม่
น้อยกว่า 1 - 2 คร้ัง)
4. ปิดประกาศพร้อม
ข้อก าหนด 90 วัน

       200,000        200,000 จ านวนเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม
คณะกรรมการ
คณะต่างๆ

การด าเนินการ
เป็นไปตาม
กระบวนการและ
ข้ันตอนของ
กฎหมายของการ
วางและจัดท าผัง
เมืองรวม

ส านักการช่าง

รวมงบประมาณ 200,000      200,000      -             -             -             
รวมจ านวนโครงการ 1                 1                 -              -              -              

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แผนงานการพาณิชย์

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

1 วางท่อเมนประปา ถนน
วิมานแมน ฝ่ังขวาแยก
จากซอยสวรรค์วิถี 22

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 100 
มม. ชั นคุณภาพ 13.5 ชนิด
ต่อด้วยแหวนยางความยาว 
250 เมตร  และเข้าซอย
สวรรค์วิถี 20 ความยาว 135
 เมตร  รวมความยาว 385 
เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        450,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้ อุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ

ส้านักการประปา

2 วางท่อเมนประปา จาก
หลักดับเพลิงติดบ้านพัก
พนักงานเจ้าท่าถึงสุดรั ว 
ส้านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 100 
มม. ชั นคุณภาพ 13.5 ชนิด
ต่อด้วยแหวนยางความยาว 
650 เมตร จากหลักดับเพลิง
 ติดบ้านพักพนักงานเจ้าท่า
ถึงสุดรั ว  ส้านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน พร้อมติดตั งหลัก
ดับเพลิง 1 จุด ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

        720,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้ อุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ

ส้านักการประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แผนงานการพาณิชย์

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

3 วางท่อเมนประปาชุมชน
ไชยศิริ (เสนอโดยชุมชน
ไชยศิริ)

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 100 
มม.  ช้ันคุณภาพ 8.5 ชนิด
ต่อด้วยแหวนยาง ความยาว 
170 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        218,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้ อุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ

ส้านักการประปา

4 วางท่อเมนประปาจาก
ประปาแควใหญ่ 
โรงเรียนวิชาวดี

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 100 
มม.   ช้ันคุณภาพ 8.5 ชนิด
ต่อด้วยแหวนยาง ความยาว 
560 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        410,000 จ้านวนความ 
 ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้ อุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ

ส้านักการประปา

5 วางท่อเมนประปา
บริเวณหลังสนามกีฬา
กลางฯ

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 100 
มม. ชั นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อ
ด้วยแหวนยาง ความยาว 
376 เมตรและขนาด Ø 50 
มม. ช้ันคุณภาพ 13.5 ชนิด
ต่อด้วยแหวนยางความยาว 
472 เมตรบริเวณหลังสนาม
กีฬากลาง ฯ ความยาวรวม 
848 เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

           410,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้ อุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ

ส้านักการประปา
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แผนงานการพาณิชย์

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

6 วางท่อเมนประปา
บริเวณ ซอยสวรรค์วิถี 48

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 200 
มม. ชั นคุณภาพ 8.5ชนิดต่อ
ด้วยแหวนยาง ความยาว 
420 เมตรบริเวณซอยสวรรค์
วิถี 48     ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

           740,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้ อุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ

ส้านักการประปา

7 วางท่อเมนประปา
บริเวณถนนอัมรินทร์
จากแยกป่าช้าจีน-หน้า
หมู่บ้านอัมรินทร์

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด 150 มม.
 ชั นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อ
ด้วยแหวน  ยาง ความยาว 
690 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        490,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้า  
สะอาดใช้ อุปโภค  
 บริโภคอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ

ส้านักการประปา

8 วางท่อเมนประปาจาก
แยกถนนไกรลาสถึง
โครงการบ้านม่ันคง

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 150 
มม.  ชั นคุณภาพ 8.5 ชนิด
ต่อด้วยแหวนยาง ความยาว 
642 เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        500,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้ อุปโภค  
บริโภคอย่างท่ัวถึง 
และเพียงพอ

ส้านักการประปา
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แผนงานการพาณิชย์

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

9 วางท่อเมนประปาข้าง
วัดพระบางมงคลเข้า
ซอยประทีปรุ่งเรือง

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 100 
มม. ช้ันคุณภาพ 8.5  ชนิด
ต่อด้วยแหวนยางความยาว 
364 เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        400,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้ อุปโภค 
บริโภคอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ

ส้านักการประปา

10 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
ภายนอกและติดตั ง
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าโรง
สูบน ้าแรงต้่า ท่ี 3

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

เดินสายไฟฟ้าจากหม้อแปลง
ไฟฟ้า เข้าโรงสูบน ้าแรงต้่าท่ี 
3  พร้อมติดตั งตู้ควบคุม
ไฟฟ้า  จ้านวน 1 แห่ง ตาม
แบบแปลน รายละเอียดของ
เทศบาล

        491,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้า
สะอาด ใช้ อุปโภค
บริโภค อย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ

ส้านักการประปา
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แผนงานการพาณิชย์

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

11 ปรับปรุงชุดเครนราง
เล่ือนภายในโรงสูบน ้า
แรงสูงท่ี 4

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตน ้าประปา

1.ปรับปรุงชุดเครนรางเล่ือน
ส้าหรับเคร่ืองสูบน ้าแรงสูง 
เคร่ืองท่ี 1,2,3,4,6,7,8
2.ประกอบด้วยสะพานเครน
รับน ้าหนัก พร้อมชุดป้ัมหัว
ท้ายสะพาน จ้านวน 1 ชุด
3. สายเมนไฟฟ้าจากหม้อ
แปลงไฟฟ้า พร้อมตู้เมน
ไฟฟ้าใหม่แทนตู้เดิม 1 ชุด 
ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

      1,950,000 จ้านวนชุด
เครนราง
เล่ือนท่ีปรับปรุง

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้ อุปโภค
บริโภค อย่างท่ัวถึง 
และเพียงพอ

ส้านักการประปา

12 ปรับปรุงระบบเครน
พร้อมตู้ควบคุมโรงสูบ
น ้าแรงต้่าท่ี 2

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตน ้าประปา

ปรับปรุงและติดตั งรอกไฟฟ้า
 ขนาด 2 ตัน และตู้ควบคุม
และสายเมน จ้านวน 1 ชุด

        150,000 จ้านวนรอก
ไฟฟ้าพร้อม
ตู้ควบคุมท่ี
ปรับปรุง

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้ อุปโภค
บริโภค อย่างท่ัวถึง 
และเพียงพอ

ส้านักการประปา

13 ปรับปรุงและติดตั งแพ
สูบน ้ามอเตอร์ไฟฟ้าโรง
สูบน ้าแรงต้่า ท่ี 1

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตน ้าประปา

ติดตั งเคร่ืองสูบน ้ามอเตอร์
ไฟฟ้าบนแพสูบน ้าเดิมส่งน ้า
ได้ 500 ลบ.ม/ชม. พร้อม
เช่ือมต่อท่อทางดูดทางส่ง 
ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

      5,000,000 จ้านวนแพสูบ
น ้าติดตั ง
เคร่ืองสูบน ้า
มอเตอร์ไฟฟ้า

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้ อุปโภค
บริโภค อย่างท่ัวถึง 
และเพียงพอ

ส้านักการประปา
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แผนงานการพาณิชย์

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

14 ปรับปรุงหลังคาโรงสูบ
น ้า แรงต้่าท่ี 2

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตน ้าประปา

รื อหลังคาเดิมมุงหลังคาเหล็ก
เคลือบสีใหม่ พื นท่ีไม่น้อย
กว่า170 ตารางเมตร

        140,000 พื นท่ีหลังคาท่ี
ปรับปรุง

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยป้องกัน
ความเสียหายของ
อุปกรณ์ประจ้าโรง
สูบน ้า

ส้านักการประปา

15 ก่อสร้างห้องสุขาภายใน
โรงผลิตน ้าประปาเกาะยม

เพ่ืออ้านวยความ
สะดวกแก่
ผู้ปฏิบัติงานในโรง
ผลิตน ้า

อาคาร ค.ส.ล.ชั นเดียว มี
ห้องสุขา 2 ห้อง ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 5 เมตร พื นท่ีใช้
สอยไม่น้อยกว่า 15 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

  350,000        จ้านวนอาคาร
ท่ีก่อสร้าง

มีสถานท่ีท่ีใช้ในการ
อ้านวยความสะดวก
ของผู้ปฏิบัติงาน

ส้านักการประปา

16 ปรับปรุงโรงสูบน ้าแรงต้่า
 2

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตน ้าประปา
และให้สอดคล้อง
เช่ือมต่อกับระบบ
ป้องกันน ้าท่วมชุมชน
เขาโกรกพม่า

ก่อสร้างช่องรับน ้าปรับปรุง
โรงสูบน ้าดิบ  ,ระดับใต้ถนน
,ต่อความยาวท่อทางดูด , 
ปรับปรุงแท่นเคร่ือง ,ท่อทาง
ส่ง, เครนและระบบไฟฟ้า
ตามแบบ แปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

                15,000,000 จ้านวนอาคาร
สูบน ้าดิบท่ี
ปรับปรุง

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค-
บริโภคอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ, โรง
สูบน ้าดิบมีรูปแบบ
ท่ีสอดคล้องกับ
ระบบป้องกันน ้าท่วม

ส้านักการประปา
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แผนงานการพาณิชย์

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

17 ปรับปรุงและติดตั งรอก
ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ควบคุม โรงสูบน ้าแรง
ต้่าท่ี 2 และ 3

เพ่ือความสะดวกใน
การซ่อมแซมและ
บ้ารุงรักษาอุปกรณ์

ปรับปรุงโครงสร้างส้าหรับ
รอก และติดตั งรอกไฟฟ้า
สองทิศทาง จ้านวน 2 ชุด 
พร้อมเดินสายไฟฟ้าติดตั ง
ตู้ควบคุม

        450,000 จ้านวนรอก
ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์
ประกอบ

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค-
บริโภค อย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ

ส้านักการประปา

18 วางท่อส่งน ้าดิบบริเวณ
โรงสูบน ้าแรงต้่าท่ี 2

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตน ้าประปา

วางท่อน ้าดิบขนาด  Ø 400 
มม. จากบริเวณชายน ้า
พร้อมประสานท่อน ้าดิบ
ขนาด Ø 800 มม.  จ้านวน 1
 งาน ตามแบบแปลน
รายละเอียดเทศบาล

        950,000 ความยาวท่อ
ส่งน ้าดิบท่ี
ปรับปรุง

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค-
บริโภค อย่างท่ัวถึง
และพอเพียง

ส้านักการประปา

19 ปรับปรุงเคร่ืองสูบน ้าดิบ
ขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม.
 โรงสูบน ้าแรงต้่าท่ี 3 
เคร่ืองท่ี 3

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตน ้าประปา

ปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองสูบ
น ้าเทอร์ไบน์ ขนาด 2,000 
ลบ.ม./ชม. จ้านวน 1 งาน 
ตามข้อก้าหนดงานของ
เทศบาล

        884,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้าท่ีได้รับ
การซ่อมแซม

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค-
บริโภค อย่างท่ัวถึง
และพอเพียง

ส้านักการประปา
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แผนงานการพาณิชย์

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

20 ปรับปรุงท่อทางดูด โรง
สูบน ้าแรงต้่า 1

เพ่ือให้โรงสูบน ้าดิบมี
สภาพพร้อมใช้งาน
และเตรียมการขยาย
ก้าลังสูบน ้าดิบใน
อนาคต

วางท่อเหล็กทางดูดเคร่ือง
สูบน ้าท่ี 1, 2, 3 และ 4 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
150-300 มม. และท่อส่งน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.04 
เมตร ลอดถนนหลังคัน
ป้องกันน ้าท่วม โรงสูบน ้า
แรงต้่า 1 ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      1,800,000 จ้านวนความ
ยาวท่อทางดูด
และท่อทางส่ง

โรงสูบน ้าแรงต้่า 1 
ยังคงสามารถสูบน ้า
ดิบป้อนการผลิต
น ้าประปาได้
หลังจากมีการ
ก่อสร้างคันป้องกัน
น ้าท่วมพาดผ่าน

ส้านักการประปา

21 ปรับปรุงท่อระบาย
ตะกอนจากโรงผลิตน ้า
โกสีย์ลอดถนนหลังคัน
ป้องกันน ้าท่วมลงแม่น ้า
ปิง

เพ่ือให้ระบบระบาย
ตะกอนมีสภาพพร้อม
ใช้งาน

วางท่อระบายน ้า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
 พร้อมบ่อบล็อกน ้า อาคาร
ทิ งน ้าต่อจากท่อระบายเดิม 
ลอดถนนหลังคันป้องกันน ้า
ท่วม ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        300,000 จ้านวนความ
ยาวท่อระบาย
ตะกอน

ระบบระบาย
ตะกอนจากโรงผลิต
น ้ายังคงแยกออก
จากระบบรวบรวม
น ้าเสีย ระบายลงสู่
แม่น ้าได้หลังจากมี
การก่อสร้างคัน
ป้องกันน ้าท่วมพาด
ผ่าน

ส้านักการประปา
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แผนงานการพาณิชย์

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

22 ปรับปรุงโรงสูบน ้าแรงต้่า
 1

เพ่ือให้โรงสูบน ้าดิบมี
สภาพพร้อมใช้งาน

ยกระดับพื นต่อความสูงผนัง 
เปล่ียนหลังคา ติดตั งชุดเครน
รางเล่ือน ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและพื นท่ีโดยรอบ
อาคารโรงสูบน ้าแรงต้่า 1 
ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

      1,500,000 พื นท่ีปรับปรุง โรงสูบน ้าแรงต้่า 1 
ยังคงสามารถสูบน ้า
ดิบป้อนการผลิต
น ้าประปาได้
หลังจากมีการ
ก่อสร้างคันป้องกัน
น ้าท่วมพาดผ่าน

ส้านักการประปา

23 ปรับปรุงท่อทางส่ง
ภายในโรงสูบน ้า แรงต้่า
 2

เพ่ือให้โรงสูบน ้าดิบมี
สภาพพร้อมใช้งาน

ติดตั งประตูน ้าและเช็ควาล์ว
 ท่ีท่อทางส่งน ้าภายใน โรง
สูบน ้า จ้านวน 1 งาน (ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล)

1,800,000      จ้านวน
ประตูน ้าท่อ
ทางส่งน ้าท่ี
ติดตั ง

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค-
บริโภค อย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ

ส้านักการประปา

24 จัดหาและติดตั งระบบ
การส่งสัญญาณแสดงผล
เคร่ืองมือวัดคุณภาพน ้า

เพ่ือควบคุมระบบ
จ่ายน ้าให้มีคุณภาพ

ติดตั งระบบการแสดงผล
เคร่ืองมือวัดคุณภาพน ้าพร้อม
โปรแกรม จ้านวน 1 ชุด 
ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

520,000        คุณภาพ
น ้าประปาท่ีมี
มาตรฐาน

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค-
บริโภค อย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ

ส้านักการประปา
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แผนงานการพาณิชย์

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

25 งานเปล่ียนทรายกรอง 
โรงกรองน ้า 3,4  ณ. 
โรงผลิตน ้าประปาโกสีย์

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
กระบวนการกรองน ้า
ในการผลิตน ้าประปา

เปล่ียนทรายกรอง โรงกรอง
น ้า 3 ขนาด 750 ลบ.ม./ชม.
 มีบ่อน ้ากรองน ้า จ้านวน 10
 บ่อ และเปล่ียนทรายกรอง 
โรงกรองน ้า 4  ขนาด 350 
ลบ.ม./ชม. มีบ่อกรองน ้า 
จ้านวน  6 บ่อ ตามขอบเขต
งานเทศบาล

2,000,000      จ้านวนบ่อ
กรองน ้าท่ี
ได้รับการ
เปล่ียนกรวด
กรองน ้าและ
วัสดุกรองน ้า

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค-
บริโภค อย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ

ส้านักการประปา

26 วางท่อเมนประปาถนน
มหาเทพจากแยกถนน
พหลโยธินถึงแยกถนน
ไกรลาส

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 250 
มม. ชนิดต่อด้วยแหวนยาง
ความยาวรวมสองฝ่ังถนน 
3,710 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

6,800,000      จ้านวนความ
ยาวท่อประปา

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค-
บริโภค อย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ

ส้านักการประปา

27 วางท่อเมนประปาถนน
โกสีย์จากหน้าท่ีท้าการ
ประปาถึงสะพาน
พิษณุโลก

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ ว ชั น
คุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วย
แหวนยาง ความยาวรวม 
3,340 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

 6,600,000      จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ

ส้านักการประปา
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แผนงานการพาณิชย์

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

28 จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือควบคุม
งานก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงระบบประปา
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพ่ือจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือ
ควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความช้านาญในการควบคุม
งานก่อสร้างท่ีต้องใช้
บุคลากรสาขาต่างๆ เช่น 
วิศวกรน ้า วิศวกรเคร่ืองกล 
วิศวกรไฟฟ้า วิศวกร
ส่ิงแวดล้อม และสถาปนิก 
เป็นท่ีปรึกษาในการควบคุม
งาน

 6,200,000      จ้านวน
บุคลากรใน
การควบคุมงาน

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ

ส้านักการประปา

29 ปรับปรุงห้อง
ประมวลผลและจัดเก็บ
ข้อมูลระบบสารสนเทศ
ของส้านักการประปา 
(Data Center)

เพ่ือขยาย
ห้องปฏิบัติการและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ

ปรับปรุงห้องประมวลผล
และจัดเก็บข้อมูลระบบ
สารสนเทศของส้านักการ
ประปา (Data Center) 
จ้านวน 1 งาน ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

        300,000 พื นท่ีท่ีปรับปรุง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ทางด้านประมวลผล

ส้านักการประปา

30 วางท่อเมนประปาจาก
สะพานป้อมหน่ึง ถึง
แยกส้านักงานไปรษณีย์

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 200 
มม. ชั นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อ
ด้วยแหวนยาง ความยาว2 
ฝ่ังถนน ฝ่ังละ 843 เมตร 
ความยาวรวม 1,686 เมตร

      5,100,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึง
และพอเพียง

ส้านักการประปา
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แผนงานการพาณิชย์

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

31 วางท่อเมนประปาจาก
ซอยสวรรค์วิถี 18 ถึง
แยกหลังวัดนครสวรรค์

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 200 
มม. ชั นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อ
ด้วยแหวนยาง ความยาว 
446 เมตร

        880,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึง
และพอเพียง

ส้านักการประปา

32 วางท่อเหล็กเหนียวเกาะ
สะพานนิมมานรดีข้าม
เสริมแรงดันน ้าประปา
ถนนโกสีย์

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อเหล็กเหนียวชนิดบน
ดินขนาด Ø 200 มม. เกาะ
สะพานนิมมานรดี ความยาว
 328 เมตร

      2,761,900       จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึง
และพอเพียง

ส้านักการประปา

33 ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน
ส้านักการประปา
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพ่ืออ้านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ท่ีมาติดต่อช้าระเงินท่ี
ส้านักการประปา

ปรับปรุงเคาน์เตอร์เพ่ิมช่อง
ช้าระเงินและขยายพื นท่ีเพ่ือ
รองรับจ้านวนประชาชนท่ีมา
ติดต่อช้าระเงินบนส้านักการ
ประปา จ้านวน 1 งาน ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

      1,000,000 พื นท่ีท่ีปรับปรุง ประชาชนผู้มา
ติดต่อสะดวก
รวดเร็วย่ิงขึ น

ส้านักการประปา

34 ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุท่ี
ท้าการประปาถนนโกสีย์

เพ่ือขยาย
ห้องปฏิบัติการและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

กั นห้องทาสีอาคารทั งหลัง 
เพ่ิมฝ้าเพดานพื นท่ีใช้สอยไม่
น้อยกว่า 128 ตร.ม. จ้านวน
 1 งาน ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        490,000 จ้านวนพื นท่ีท่ี
ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ น

ส้านักการประปา
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แผนงานการพาณิชย์

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

35 ปรับปรุงซ่อมหอถังสูงท่ี
โรงผลิตน ้าประปาเกาะยม

เพ่ือขยายการผลิต
น ้าประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท้าความสะอาดพื นผิว
คอนกรีตเดิมและเตรียม
พื นผิวให้แห้ง
-งานซ่อมแซมพื นผิวเดิม
ภายในถังสูงพร้อมทาสีกันซึม
-งานซ่อมแซมรอยร่ัวภายใน
หอถังสูงและทาสีภายใน
-งานทาสีภายนอกพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 600 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

        495,000 จ้านวนพื นท่ีท่ี
ปรับปรุง

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ

ส้านักการประปา

36 ถมดินสถานีผลิต
น ้าประปาเกาะยม 
ระยะท่ี 1

เพ่ือเตรียมพื นท่ี
ก่อสร้างปรับปรุง
ระบบประปาเพ่ือ
ขยายก้าลังผลิต
น ้าประปา

ถมดินพื นท่ีก่อสร้างสถานี
ผลิตน ้าประปาเกาะยมพร้อม
อาคารประกอบต่าง ๆ และ
สระพักตะกอนบริเวณหนอง
หัวสวน มีปริมาตรดินถมอัด
แน่นประมาณ 200,000 ลบ.
ม. จ้านวน 1 งาน ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

    16,000,000 ปริมาตรดิน
ถมบดอัดแน่น

พื นท่ีส้าหรับขยาย
ก้าลังผลิตน ้าประปา
ท่ีสถานีผลิต
น ้าประปาเกาะยม 
ในอนาคต และมี
ลานอเนกประสงค์
ส้าหรับชุมชน

ส้านักการประปา
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แผนงานการพาณิชย์

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

37 ถมดินสถานีผลิต
น ้าประปาเกาะยม 
ระยะท่ี 2

เพ่ือเตรียมพื นท่ี
ก่อสร้างปรับปรุง
ระบบประปาเพ่ือ
ขยายก้าลังผลิต
น ้าประปา

ถมดินพื นท่ีก่อสร้างสถานี
ผลิตน ้าประปาเกาะยมพร้อม
อาคารประกอบต่าง ๆ และ
สระพักตะกอนบริเวณหนอง
หัวสวน มีปริมาตรดินถมอัด
แน่นประมาณ 100,000 ลบ.
ม. จ้านวน 1 งาน ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

      8,000,000 ปริมาตรดิน
ถมบดอัดแน่น

พื นท่ีส้าหรับขยาย
ก้าลังผลิตน ้าประปา
ท่ีสถานีผลิต
น ้าประปาเกาะยม 
ในอนาคต และมี
ลานอเนกประสงค์
ส้าหรับชุมชน

ส้านักการประปา

รวมงบประมาณ 8,819,000      19,426,900    23,920,000    11,600,000    28,484,000    
รวมจ านวนโครงการ 6                 9                 12                4                 6                 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

1 ซ่อมแซมหอชมเมือง เพ่ือให้อาคารหอ
ชมเมืองอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี

ซ่อมแซมอาคารหอชมเมือง
เทศบาลนครนครสวรรค์ งาน
ร้ือถอน จ านวน 3 รายการ 
และงานสถาปัตย์ จ านวน 9 
รายการ ตามรายละเอียดของ
เทศบาล

1,050,000     จ านวนรายการท่ี
ซ่อมแซม

อาคารหอชมเมือง
อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดีและมีความ
สวยงาม

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเท่ียว

รวมงบประมาณ 1,050,000    -             -                -                -                
รวมจ านวนโครงการ 1                 -              -                 -                 -                 

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 331



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 332

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

1 ปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 ระยะท่ี 1

เพ่ือทดแทนของเดิมท่ี
เร่ิมช ำรุดเสียหำยจำก
กำรใช้งำนมำนำน ให้
เป็นระบบดิจิตอลแบบ
ใหม่ ซ่ึงสำมำรถใช้งำน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำก ย่ิงข้ึน

จัดหำ และติดต้ัง 
กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด
แบบดิจิตอล ทดแทน 
ของเดิมจ ำนวน 32 จุด 
พร้อม ปรับปรุงโครงข่ำยไฟ
เบอร์ออฟติก เคร่ือง
บันทึกภำพ และอุปกรณ์ 
เช่ือมต่อสัญญำณ

     2,000,000 จ ำนวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด มีประสิทธิภำพ
มำกข้ึนในกำรดูแล
รักษำ ควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชำชนในเขต
เทศบำล ฯ

กองวิชำกำร 
และแผนงำน 
งำนเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ

2 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ระยะท่ี 8

เพ่ือเฝ้ำระวัง ป้องกัน
กำรก่ออำชญำกรรม ก่อ
ควำมไม่สงบภำยในเขต
เทศบำล และสนับสนุน
กำรอ ำนวยกำรจรำจร

จัดหำ และติดต้ัง 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ
ดิจิตอล  จ ำนวน 32 กล้อง 
พร้อมปรับปรุงโครงข่ำย
เคร่ืองบันทึกภำพ และ
อุปกรณ์เช่ือมต่อสัญญำณ

    16,500,000 จ ำนวน 
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดแบบ
ดิจิตอล

ประชำชนมีควำม
ม่ันใจในระบบรักษำ
ควำมปลอดภัย ต่อ 
ชีวิต และทรัพย์สิน
มำกข้ึน

กองวิชำกำร 
และแผนงำน 
งำนเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

3 จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ระบบดิจิตอล
 ภำยในอุทยำนสวรรค์ 
ระยะท่ี 2

เพ่ือเฝ้ำระวัง ป้องกัน
กำรก่ออำชญำกรรม ก่อ
ควำมไม่สงบภำยใน
อุทยำนสวรรค์

จัดหำ และติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ
ดิจิตอล จ ำนวน 8 กล้อง 
พร้อมติดต้ังโครงข่ำย และ
ปรับปรุงเคร่ืองบันทึกภำพ 
และอุปกรณ์เช่ือมต่อ
สัญญำณ

     1,300,000 จ ำนวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

ประชำชนและผู้มำ
ใช้บริกำรภำยใน
อุทยำนสวรรค์ มี
ควำมม่ันใจในระบบ
รักษำควำม
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินมำกข้ึน

กองวิชำกำรและ
แผนงำน
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

4 จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ศูนย์เด็กเล็ก 
ในสังกัดเทศบำล ฯ

เพ่ือเฝ้ำระวัง ป้องกัน
กำรก่ออำชญำกรรม ก่อ
ควำมไม่สงบ และดูแล
ควำมปลอดภัยเด็ก
นักเรียนภำยในศูนย์เด็ก
เล็กในสังกัดเทศบำล ฯ

จัดหำ และติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์
เด็กเล็ก  จ ำนวน  12 ศูนย์ 
พร้อมติดต้ังโครงข่ำย ตำม
ขนำดและพ้ืนท่ีของแต่ละ
ศูนย์ จ ำนวน 96 ตัว

     4,500,000 จ ำนวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

ประชำชน นักเรียน
และผู้ปกครอง ผู้มำ
ใช้บริกำรภำยใน
ศูนย์เด็กเล็กในสังกัด
เทศบำล ฯ มีควำม
ม่ันใจในระบบรักษำ
ควำมปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน
มำกข้ึน

กองวิชำกำรและ
แผนงำน
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

5 กำรจัดซ้ือ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 ท่ีสถำนีขนส่งผู้โดยสำร

เพ่ือเฝ้ำระวังป้องกันกำร
ก่ออำชญำกรรม ก่อ
ควำมไม่สงบภำยใน
สถำนีขนส่งผู้โดยสำร

จัดหำ และติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ
ดิจิตอล  จ ำนวน 8 กล้อง 
พร้อมติดต้ังโครงข่ำย และ
ปรับปรุงเคร่ืองบันทึกภำพ 
และอุปกรณ์เช่ือมต่อ
สัญญำณ

     1,000,000  จ ำนวน 
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด แบบ
ดิจิตอล

ประชำชนและผู้มำ
ใช้บริกำรภำยใน
สถำนีขนส่ง
ผู้โดยสำร มีควำม
ม่ันใจในระบบรักษำ
ควำมปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน
มำกข้ึน

กองวิชำกำรและ
แผนงำน
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

6 จัดหำกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดระบบดิจิตอล
ชนิดไร้สำย

เพ่ือเฝ้ำระวัง ป้องกัน
กำรก่ออำชญำกรรม ก่อ
ควำมไม่สงบ ส ำหรับ
งำนติดต้ังบริกำรแบบ
ช่ัวครำว หรือเม่ือมีเหตุ
จ ำเป็น

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดและโครงข่ำย จ ำนวน 4
 กล้อง พร้อมระบบส่ง
สัญญำณไร้สำย จ ำนวน 1 
ชุด

        400,000         400,000         400,000         400,000         400,000  จ ำนวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

เทศบำลฯ มี
เคร่ืองมือในกำร
ควบคุมดูแลและ
รักษำควำมปลอดภัย
ในงำนกิจกรรมของ
เทศบำลและงำน
พิเศษต่ำงๆ

กองวิชำกำรและ
แผนงำน
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

7 จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ระบบดิจิตอล
 ภำยในสนำมกีฬำ
กลำงจังหวัด
นครสวรรค์ ระยะท่ี 2

เพ่ือเฝ้ำระวัง ป้องกัน
กำรก่ออำชญำกรรม ก่อ
ควำมไม่สงบภำยใน
สนำมกีฬำกลำงจังหวัด
นครสวรรค์ และ
สนับสนุนกำร
อ ำนวยกำรกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย

จัดหำและติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ
ดิจิตอล จ ำนวน 16 กล้อง 
พร้อมติดต้ังโครงข่ำย 
เคร่ืองบันทึกภำพ และ
อุปกรณ์เช่ือมต่อสัญญำณ

     2,500,000  จ ำนวนกล้องท่ี
ติดต้ัง

ประชำชนและผู้มำ
ใช้บริกำรสนำมกีฬำ
กลำงจังหวัด
นครสวรรค์ มีควำม
ม่ันใจในระบบรักษำ
ควำมปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน
มำกข้ึน

กองวิชำกำรและ
แผนงำน
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

8 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด อำคำร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ

เพ่ือเฝ้ำระวัง ป้องกัน
กำรก่ออำชญำกรรม ก่อ
ควำมไม่สงบภำยใน
บริเวณอำคำรสัญลักษณ์
ฯ และสนับสนุนกำร
อ ำนวยกำรรักษำควำม
ปลอดภัย

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 ท้ังแบบภำยใน และ
ภำยนอกพร้อมอุปกรณ์ 
จ ำนวน 32 กล้อง ติดต้ัง
โครงข่ำย ระบบบันทึกภำพ
 ประสิทธิภำพสูง ระบบ
ให้บริกำรภำพ

  2,000,000     จ ำนวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อม
ระบบ

 เจ้ำหน้ำท่ี และผู้มำ
ใช้บริกำรมีควำม
ม่ันใจในระบบรักษำ
ควำมปลอดภัย ท่ีมี
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

กองวิชำกำรและ
แผนงำน งำน
เทคโนโลยีฯ
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

9 จัดหำและทดแทน
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 ระยะท่ี 2

เพ่ือทดแทนของเดิม ท่ี
เร่ิมช ำรุด และด้อย
ประสิทธิภำพจำกกำรใช้
งำนมำนำน ให้กลับมำใช้
งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

จัดหำและติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ระบบดิจิตอลควำมละเอียด
สูง และระบบส ำรอง
กระแสไฟฟ้ำ และระบบ
แสงสว่ำงเสริม ทดแทน
ของเดิม จ ำนวน 32 จุด 
พร้อมปรับปรุงโครงข่ำย 
เคร่ืองบันทึกภำพ และ
อุปกรณ์เช่ือมต่อสัญญำณ

    2,000,000     จ ำนวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด และ
อุปกรณ์

ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดมีประสิทธิภำพ
มำกข้ึน มี
ประสิทธิภำพในกำร
ดูแลรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของ
ประชำชนในเขต
เทศบำล

กองวิชำกำรและ
แผนงำน งำน
เทคโนโลยีฯ

10 จัดหำและทดแทน
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 ระยะท่ี 3

เพ่ือทดแทนของเดิม ท่ี
เร่ิมช ำรุด และด้อย
ประสิทธิภำพจำกกำรใช้
งำนมำนำน ให้กลับมำใช้
งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

จัดหำและติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ระบบดิจิตอลควำมละเอียด
สูง และระบบส ำรอง
กระแสไฟฟ้ำ และระบบ
แสงสว่ำงเสริม ทดแทน
ของเดิม จ ำนวน 32 จุด 
พร้อมปรับปรุงโครงข่ำย 
เคร่ืองบันทึกภำพ และ
อุปกรณ์เช่ือมต่อสัญญำณ

         2,000,000 จ ำนวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด และ
อุปกรณ์

ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดมีประสิทธิภำพ
มำกข้ึน มี
ประสิทธิภำพในกำร
ดูแลรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของ
ประชำชนในเขต
เทศบำล

กองวิชำกำรและ
แผนงำน งำน
เทคโนโลยีฯ
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

11 จัดหำและทดแทน
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 ระยะท่ี 4

เพ่ือทดแทนของเดิม ท่ี
เร่ิมช ำรุด และด้อย
ประสิทธิภำพจำกกำรใช้
งำนมำนำน ให้กลับมำใช้
งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

จัดหำและติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ระบบดิจิตอลควำมละเอียด
สูง และระบบส ำรอง
กระแสไฟฟ้ำ และระบบ
แสงสว่ำงเสริม ทดแทน
ของเดิม จ ำนวน 32 จุด 
พร้อมปรับปรุงโครงข่ำย 
เคร่ืองบันทึกภำพ และ
อุปกรณ์เช่ือมต่อสัญญำณ

         2,000,000 จ ำนวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด และ
อุปกรณ์

ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดมีประสิทธิภำพ
มำกข้ึน มี
ประสิทธิภำพในกำร
ดูแลรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิต 
และทัพย์สินของ
ประชำชนในเขต
เทศบำล

กองวิชำกำรและ
แผนงำน งำน
เทคโนโลยีฯ

12 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดภำยในเขต
เทศบำลนคร
นครสวรรค์ ระยะท่ี 9

 เพ่ือเฝ้ำระวัง ป้องกัน
กำรก่ออำชญำกรรม ก่อ
ควำมไม่สงบภำยในเขต
เทศบำลนครนครสวรรค์
 และสนับสนุนกำร
อ ำนวยกำรรักษำควำม
ปลอดภัยจังหวัด
นครสวรรค์

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดควำมละเอียดสูง พร้อม
อุปกรณ์ จ ำนวน 32กล้อง 
ติดต้ังโครงข่ำย ระบบ
บันทึกภำพ ประสิทธิภำพสูง
 ระบบให้บริกำรภำพ

  16,000,000    จ ำนวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อม
ระบบ

 ประชำชนมีควำม
ม่ันใจในระบบรักษำ
ควำมปลอดภัย ท่ีมี
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

กองวิชำกำรและ
แผนงำน งำน
เทคโนโลยีฯ
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

13 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด เพ่ิมเติมในเขต
เทศบำล

เพ่ือเฝ้ำระวัง ป้องกัน
กำรก่ออำชญำกรรม ก่อ
ควำมไม่สงบภำยในเขต
เทศบำล และสนับสนุน
กำรอ ำนวยกำรจรำจร

จัดหำและติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ
ดิจิตอล จ ำนวน 32 ตัว 
พร้อมปรับปรุงโครงข่ำย 
เคร่ืองบันทึกภำพ และ
อุปกรณ์เช่ือมต่อสัญญำณ

16,500,000    16,500,000    16,500,000    จ ำนวนกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด
แบบดิจิตอล

ประชำชนมีควำม
ม่ันใจในควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมำกข้ึน

กองวิชำกำรและ
แผนงำน
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

14 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด เพ่ิมเติมใน
เขตชุมชนเทศบำลฯ

เพ่ือเฝ้ำระวัง ป้องกัน
กำรก่ออำชญำกรรม ก่อ
ควำมไม่สงบภำยในเขต
เทศบำล และสนับสนุน
กำรอ ำนวยกำรจรำจร

จัดหำและติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ
ดิจิตอล ไม่น้อยกว่ำปีละ  4
 ชุมชน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
32 ตัว พร้อมปรับปรุง
โครงข่ำย เคร่ืองบันทึกภำพ
 และอุปกรณ์เช่ือมต่อ
สัญญำณ

     4,000,000      4,000,000      4,000,000 จ ำนวนชุมชนท่ี
ได้รับกำรติดต้ัง
กล้อง

ประชำชนมีควำม
ม่ันใจในควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมำกข้ึน

กองวิชำกำรและ
แผนงำน
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

15 จัดหำและทดแทน
โครงข่ำยหลัก ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ในเขตเทศบำล

เพ่ือแก้ไขปัญหำ
กำรจรำจรทำงเครือข่ำย
ท่ีหนำแน่น และเพ่ือให้มี
ระบบโครงข่ำยส ำรองท่ี
มีประสิทธิภำพ

จัดหำและทดแทนเช่ือมต่อ
สัญญำณให้สำมำรถรองรับ
กำรใช้งำนท่ีมำกข้ึน และ 
ติดต้ัง โครงข่ำยเส้นทำง
ส ำรอง จ ำนวน 1 ระบบ

1,300,000     1,300,000     ระบบโครงข่ำย
เดิมมี
ประสิทธิภำพ
มำกข้ึน และมี
ระบบโครงข่ำย
ส ำรอง

ลดควำมสูญเสียของ
ข้อมูลภำพ จำก
ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด

กองวิชำกำรและ
แผนงำน
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

รวมงบประมาณ 2,700,000     36,200,000    30,700,000    25,400,000    22,900,000    
รวมจ านวนโครงการ 3                 5                 7                 5                 4                 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
    5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

1 จัดระเบียบการจ าหน่าย
สินค้าในท่ีสาธารณะและ
ให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการค้า

เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการ
จ าหน่ายสินค้าในท่ีสาธารณะ

จุดผ่อนผันให้จ าหน่าย
สินค้าจ านวน23 จุด

        50,000         50,000         50,000 ผู้จ าหน่าย
สินค้าในจุด
ผ่อนผันปฏิบัติ
ตามระเบียบ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80

เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการ
จ าหน่ายสินค้าในท่ี
สาธารณะท้ัง23จุด

งานเทศกิจ

2 คืนความสุขให้ผู้ใช้ทาง
เท้า

เพ่ือให้เกิดความสะดวกใน
การใช้ทางเท้าสัญจรของ
ประชาชน

ทางเท้าของถนน10สาย
ภายในเขตเทศบาลมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

        50,000         50,000         50,000 เกิดความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยของ
ทางเท้าภายใน
เขตเทศบาล
ท้ัง10สาย

เกิดความสะดวกใน
การใช้ทางเท้าสัญจร
ของประชาชน ท้ัง10
สาย

งานเทศกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
    5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

3 จัดระเบียบการโฆษณา
ด้วยใบปลิว แผ่น
ประกาศและเคร่ืองขยาย
เสียงในท่ีสาธารณะ

เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการ
กระท าการโฆษณาในท่ี
สาธารณะ

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การจัดระเบียบตาม
โครงการ เพ่ือบริการแก่ผู้
ขออนุญาตไม่น้อยกว่า ปีละ
 1,000 ราย

        50,000         50,000         50,000 ผู้กระท าการ
โฆษณาปฏิบัติ
ตามระเบียบ
ของทาง
ราชการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 90

การโฆษณาในท่ี
สาธารณะมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

งานเทศกิจ

4 กล้องวงจรปิดเพ่ือความ
ปลอดภัย

เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของ
ทางราชการและทรัพย์สินท่ี
ยึดหรืออายัดจาก
ประชาชนท่ีกระท าผิดสูญ
หาย

จัดหากล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ภายในอาคารงาน
เทศกิจ จ านวน 4 กล้อง 
และภายนอกอาคารงาน
เทศกิจจ านวน 4 กล้อง
พร้อมอุปกรณ์และการติดต้ัง

       274,000 จ านวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดมี
จ านวน
ครบถ้วน

ทรัพย์สินของทาง
ราชการทรัพย์สินของ
ประชาชนท่ีถูกยึด
หรืออายัดจากการ
กระท าผิดไม่สูญหาย

งานเทศกิจ

5 สัปดาห์ป้องกันอัคคีภัย เพ่ือให้ชุมชนในเขต
เทศบาลมีถังดับเพลิงเคมี
แห้งไว้ส าหรับป้องกัน
อัคคีภัย ท้ัง 71 ชุมชน

71  ชุมชน         90,000         90,000         90,000         90,000         90,000 ร้อยละ 100 
ของชุมชนท่ีมี
ถังดับเพลิง
เคมีแห้ง

การเกิดเหตุสาธารณ
ภัย และอัคคีภัยลดลง

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

6 รณรงค์ป้องกันสาธารณ
ภัย

เพ่ือให้ชุมชนในเขต
เทศบาลมีความระมัดระวัง
ป้องกันมิให้เกิดเหตุเพลิง
ไหม้ข้ึนในชุมชนของตนเอง

71  ชุมชน         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 การเกิดเหตุ
เพลิงไหม้
ลดลงร้อยละ 
80

การเกิดเหตุสาธารณ
ภัย และอัคคีภัยลดลง

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
    5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

7 ตรวจร่วมเพ่ือความ
ปลอดภัย

1.เพ่ือลดปัญหา
อาชญากรรมในช่วง
เทศกาลงานประจ าปีต่างๆ
2.เพ่ือป้องกันการเมาแล้วขับ
3.เพ่ือป้องกันการเกิด
อัคคีภัยในยามวิกาล

จัดเจ้าหน้าท่ีป้องกัน 
พนักงานดับเพลิง และ อป
พร. ออกตรวจร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน 
สงกรานต์ เทศกาลละ 7-12
 วัน

        60,000         60,000         60,000         60,000         60,000 จ านวนคร้ังท่ี
ตรวจร่วม

ลดปัญหา
อาชญากรรม ป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ 
และป้องกันการเกิด
อัคคีภัย

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

8 ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีป้องกัน 
พนักงานดับเพลิง มีความ
พร้อมในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน

น าพนักงานดับเพลิงท าการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในอาคารสูง 
การฝึกซ้อมแผนด้าน
อุทกภัย น้ าท่วมฉับพลัน 
น้ าป่าไหลหลาก ดินโคลน
ถล่ม การฝึกซ้อมแผน
อุบัติภัยทางถนน

50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        จ านวนคร้ังท่ี
ฝึกซ้อม

เจ้าหน้าท่ีมี
ความสามารถในการ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
    5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

9 ชุมชนเรียนรู้เก่ียวกับ
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความสามารถในการ
ป้องกันและระงับเหตุ
อัคคีภัยในเบ้ืองต้น

71 ชุมชน 96,000                96,000         96,000         96,000         96,000 ชุมชนมี
ความรู้
ความสามารถ
ในการป้องกัน
และระงับเหตุ
อัคคีภัยใน
เบ้ืองต้น ร้อย
ละ 80

ประชาชนสามารถ
ป้องกันและระงับสา
ธารณภัยได้อย่าง
ถูกต้อง ถูกวิธีการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

10 ประกวดการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ดีเด่น

เพ่ือร่วมโครงการประกวด
การป้องกันฯ ดีเด่น ท่ีกรม
ป้องกันฯ จัดข้ึน

ปีละ 1  คร้ัง         30,000         30,000         30,000         30,000         30,000 จ านวนคร้ังท่ี
จัดประกวด

ร่วมโครงการ
ประกวดการป้องกันฯ
 ดีเด่น ท่ีกรมป้องกัน
ฯจัดข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

11 ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การระงับอัคคีภัย

30  ชุมชน         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 จ านวนชุมชน พนักงานมีความ
พร้อมในการระงับ
อัคคีภัย

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

12 ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
ส าคัญ

เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญภายใน
เขตเทศบาล

2  คร้ัง         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 จ านวนคร้ังท่ีจัด สามารถลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ภายในเขต
เทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

13 ชุมชนปลอดภัยร่วมใจ 
ลด อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือให้ชุมชนภายในเขต
เทศบาล เป็นชุมชน
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทาง
ถนนภายในเขตเทศบาล

71 ชุมชน         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 จ านวนคร้ังท่ีจัด ชุมชนภายในเขต
เทศบาลเป็นชุมชน
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุทางถนน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
    5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

14  ถนนปลอดภัย เพ่ือรณรงค์ หรือจัด
กิจกรรม เพ่ือให้ถนนปลอด
อุบัติเหตุ และเพ่ือให้เป็น
ถนนตัวอย่าง ในการ 
ปฏิบัติตามกฎจราจร

1 คร้ัง         60,000         60,000         60,000         60,000         60,000 จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

เกิดความปลอดภัยใน
การปฏิบัติตามกฎ
จราจร

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

15 จิตอาสา ช่วยดับไฟ
เบ้ืองต้น

เพ่ือมอบถังดับเพลิง ให้กับ
ประชาชนท่ีอาสาสมัครเป็น
จิตอาสา ช่วยดับไฟเบ้ืองต้น

ฝึกการใช้ถังดับเพลิงและ
มอบถังดับเพลิงให้กับ
อาสาสมัครท่ีเป็นจิตอาสา

100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       จ านวนถัง
ดับเพลิงท่ีมอบ

สามารถเป็นก าลัง
เสริมและเป็นก าลัง
ส ารอง ในการช่วย
ดับเพลิง

งานป้องกัน ฯ

16 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน

จ านวน 3 กิจกรรม 100,000       100,000       100,000       100,000       จ านวนคร้ังท่ีจัด สามารถลดอุบัติเหตุ
ทางถนน และลด
จ านวนผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต

งานป้องกัน ฯ

17 ด าเนินการเพ่ือป้องกัน
และระงับสาธารณภัย

เพ่ือด าเนินการป้องกันและ
ระงับสาธารณภัย อุบัติเหตุ

จ านวน 6 กิจกรรม 450,000       450,000       450,000       450,000       จ านวนคร้ังท่ีจัด สามารถลดความ
สูญเสียทรัพย์สิน 
และชีวิตผู้ประสบภัย

งานป้องกัน ฯ
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
    5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

18 ปรับปรุงเรือนนอนและ
ก้ันห้องเป็นเรือนนอน
ของพนักงานดับเพลิง

 - เพ่ือให้เรือนนอนของ
งานป้องกันฯ มีห้องพัก
อาศัยแบบเป็นสัดส่วน
- เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
- เพ่ือให้พนักงานมีท่ีพัก
อาศัย และปฏิบัติงานได้
ทันเวลาหากเกิดเหตุสา
ธารณภัย

ปรับปรุงเรือนนอนและ
ก้ันห้องเป็นเรือนนอนของ
พนักงานดับเพลิง บริเวณ
ช้ัน 2 ของอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พร้อมติดต้ัง
มิเตอร์ประธานของการ
ไฟฟ้า และติดต้ังมิเตอร์
ไฟฟ้าประจ าห้องทุกห้อง

500,000       จ านวนห้อง
บนอาคาร
เรือนนอนของ
งานป้องกันฯ 
เพ่ิมข้ึน

มีห้องพักเพียงพอต่อ
พนักงานดับเพลิง
ผู้ปฏิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

19 ซ่อมแซมแพโป๊ะจอด
เทียบเรือบริเวณต้น
แม่น้ าเจ้าพระยา

เพ่ือป้องกันอันตรายกับ
ประชาชนผู้ใช้งานในการ
เดินทางโดยสารทางเรือ

ซ่อมแซมแพโป๊ะจอดเทียบ
เรือ

320,000       ตัวแพโป๊ะท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง

เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

20 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพ อปพร. 
และน า อปพร. ศึกษาดู
งาน

เพ่ือให้ อปพร. มีความรู้
ความเข้าใจ และมี
ความสามารถในการป้องกัน
 บรรเทา และระงับเหตุสา
ธารณภัยได้อย่างถูกต้อง

จ านวน 80 คน 500,000       500,000       ร้อยละ 85 
ของอปพร. มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน

อปพร. มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
    5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

21 อบรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ให้กับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบ้ืองต้น

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน 8 
โรงเรียน

50,000        50,000        ร้อยละ85 
ของนักเรียน 
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ระงับอัคคีภัย
เบ้ืองต้น

นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองต้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

รวมงบประมาณ 836,000       1,386,000    2,606,000    2,210,000    1,236,000    
รวมจ านวนโครงการ 14              16              17              19              13              
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
    5.3 แผนงานสาธารณสุข

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

1 จ้างเหมาดูแลรักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข

เพ่ือดูแลรักษาความ
ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของ
ทางราชการ

จ้างเหมาดูแลรักษาความ
ปลอดภัยอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข จ านวน 4 แห่ง

432,000       432,000       432,000       432,000       432,000       จ านวน
บุคลากรท่ีจ้าง
เหมา

อาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุขได้รับการ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รวมงบประมาณ 432,000       432,000       432,000       432,000       432,000       
รวมจ านวนโครงการ 1                1                1                1                1                

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ
แบบ ผ.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
    5.4 แผนงานพาณิชย์

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

1 ปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีเร่ิม
ช ำรุดเส่ือมสภำพจำกกำร
ใช้งำนมำนำน ให้เป็น
ระบบดิจิตอลแบบใหม่ ซ่ึง
สำมำรถใช้งำน ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำก ย่ิงข้ึน

จัดหำ และติดต้ัง 
กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด
แบบดิจิตอล ทดแทน 
ของเดิมจ ำนวน 32 จุด 
พร้อม ปรับปรุงโครงข่ำยไฟ
เบอร์ออฟติก เคร่ือง
บันทึกภำพ และอุปกรณ์ 
เช่ือมต่อสัญญำณ

    2,000,000 กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดมี
ประสิทธิภำพ
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 100

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด มีประสิทธิภำพ
มำกข้ึนในกำรดูแล
รักษำ ควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชำชนใน
สถำนีขนส่งผู้โดยสำร
จังหวัดนครสวรรค์

งำนสถำนีขนส่ง
ผู้โดยสำร

รวมงบประมาณ -             -             2,000,000    -             -             
รวมจ านวนโครงการ -             -             1                -             -             

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

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
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

1 ฝึกอบรมการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้
รู้และเข้าใจหลักการ
บริหารงานท้องถ่ิน เทคนิค
แนวทางการประชุมสภา
ท้องถ่ิน การด าเนินการทาง
วินัย ตลอดจนสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน

สมาชิกสภาเทศบาล 24 คน 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้า
อบรมได้พัฒนา
ศักยภาพมาก
ย่ิงข้ึน

สมาชิกสภาเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจ
สามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

2 ฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานการ
ปฏิบัติงานรับเร่ือง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอมรมได้รู้
และเข้าใจเร่ืองกฎหมาย 
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 
ทักษะและประสบการณ์และ
การปฏิบัติงานในเร่ือง
ร้องเรียนร้องทุกข์

พนักงานเทศบาล จ านวน 
100 คน

300,000       300,000       300,000       300,000       300,000       ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมได้
พัฒนาการปฏิบัติ
ได้มี
ประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน

พนักงานเทศบาล
สามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

3 อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและสิทธิ
ประโยชน์ของ
พนักงานจ้าง

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
บทบาทหน้าท่ีและประโยชน์
ต่างๆ

200 คน 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        จ านวนบุคลากรท่ี
เข้าร่วมอบรม

พนักงานจ้างของ
เทศบาลมีความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองสิทธิ
ประโยชน์ ตลอดจนมี
ขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานการ
เจ้าหน้าท่ี

4 อบรมให้ความรู้ด้าน
การบริหารงาน
บุคคลแก่ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
การบริหารงานบุคคล
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

200 คน 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       จ านวนบุคลากรท่ี
เข้าร่วมอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองการบริหารงาน
บุคคลระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานการ
เจ้าหน้าท่ี

5 อบรมพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานของ
เทศบาลและทัศน
ศึกษาดูงาน

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
หลักการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เทศบาลและหลักเกณฑ์การ
บริหารงานกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี

100 คน 400,000       400,000       400,000       400,000       400,000       จ านวนบุคลากรท่ี
เข้าร่วมอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมได้
พัฒนาศักยภาพในการ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานการ
เจ้าหน้าท่ี

6 อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการปฏิบัติ
ตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
 พ.ศ.2540

เพ่ือให้ผู้รับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
การปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540

100 คน 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        จ านวนบุคลากรท่ี
เข้าร่วมอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานการ
เจ้าหน้าท่ี
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

7 อบรมให้ความรู้ด้าน
การจัดองค์ความรู้
ในองค์กร (KM)

เพ่ือให้ผู้รับการอบรม
สามารถจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กรได้อย่างเป็น
ระบบ

50 คน 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        จ านวนผู้เข้าอบรม ทุกหน่วยงานในสังกัด
สามารถจัดท าองค์
ความรู้ในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานการ
เจ้าหน้าท่ี

8 กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนยกย่อง
บุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ภายในองค์กร

เพ่ือสนับสนุนเชิดชูเกียรติ
คุณบุคลากรท่ีมีลักษณะท่ีดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน

200 คน 10,000        10,000        จ านวนผู้เข้ารับ
การคัดเลือก

พนักงานมีขวัญ
ก าลังใจการปฏิบัติหน้าท่ี

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานการ
เจ้าหน้าท่ี

9 ประเมินความพึง
พอใจและแรงจูงใจ
ของข้าราชการและ
ลูกจ้าง

เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้รับมา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างาน ให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างได้รับแรงจูงใจสูงสุด

จัดจ้างหน่วยงานหรือ
สถาบันท่ีเป็นกลางประเมิน
ความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ของข้าราชการและลูกจ้าง
ของเทศบาลในประเด็น
หลัก ๆ ได้แก่ ด้าน
กระบวนการข้ันตอนการ
ให้บริการด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวกแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ฯลฯ

        30,000         30,000         30,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
และแรงจูงใจ
ของข้าราชการ
และลูกจ้างผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

ข้าราชการและลูกจ้าง
ได้รับความพึงพอใจ
และแรงจูงใจสูงสุด

ส านัก
ปลัดเทศบาล  
งานการ
เจ้าหน้าท่ี
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

10 อบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน
เทศบาล และ
ลูกจ้างประจ า

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
พัฒนาศักยภาพได้อย่าง
เหมาะสม

ร้อยละ 60 ของจ านวน
พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจ า ได้รับการ
พัฒนา

400,000       400,000       400,000       เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

พนักงานเทศบาล  
และลูกจ้างประจ า ของ
เทศบาลได้รับการ
พัฒนาศักยภาพท่ี
เหมาะสม สามารถ
น ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานการ
เจ้าหน้าท่ี

11 อบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน
จ้างของเทศบาล

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
พัฒนาศักยภาพได้อย่าง
เหมาะสม

ร้อยละ 60 ของจ านวน
พนักงานจ้างของเทศบาล
ได้รับการพัฒนา

200,000       200,000       200,000       เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

พนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับการ
พัฒนาศักยภาพท่ี
เหมาะสม สามารถ
น ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานการ
เจ้าหน้าท่ี

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 351



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 352

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

12 อบรมสัมมนา
สมาชิกสภาเทศบาล
 คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้
และเข้าใจ เร่ืองกฎหมาย 
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 
ทักษะและประสบการณ์ 
และการปฏิบัติหน้าท่ี

อบรมและศึกษาดูงาน 3 
โครงการ

700,000       700,000       700,000       700,000       700,000       จ านวนกิจกรรม
ท่ีจัด

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า
 พนักงานจ้าง 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานเทศกิจ 
สามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานเทศบาล
และการปฎิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

13 ก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปีให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน

จ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีให้กับพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างท่ีอยู่ใน
หลักเกณฑ์ตามประกาศ 
ก.ท.จ. นครสวรรค์ เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไข
และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างของเทศบาล 
พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 17 
เม.ย.2558

10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000   เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

พนักงานเทศบาล พนัก
 งานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างมีความ
กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานและมีขวัญ
ก าลังใจ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานการ
เจ้าหน้าท่ี
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

14 ปรับปรุงซ่อมแซม
ก าแพงร้ัวและประตู
ร้ัวทางเข้า-ออก
โดยรอบอาคาร
ส านักงานเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมก าแพง
ร้ัวและประตูร้ัวทางเข้า-ออก
โดยรอบอาคารส านักงาน
เทศบาลฯ

ปรับปรุงซ่อมแซมก าแพงร้ัว
และประตูร้ัวทางเข้า-ออก
โดยรอบอาคารส านักงาน
เทศบาลฯ

1,000,000    จ านวนประตูร้ัวท่ี
ได้รับการซ่อมแซม

มีก าแพงร้ัวและประตู
ร้ัวทางเข้า-ออก
โดยรอบอาคาร
ส านักงานเทศบาลฯ มี
ความสวยงามแข็งแรง
ได้มาตรฐานและความ
ปลอดภัย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

15 ปรับปรุงซ่อมแซม
ประตูเปิด-ปิด
อาคารส านักงาน
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ช้ัน 1 
และช้ัน 2

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมประตู
เปิด-ปิดอาคารส านักงาน
เทศบาลนครนครสวรรค์ช้ัน 1
 และช้ัน 2

ปรับปรุงซ่อมแซมประตู
เปิด-ปิดอาคารส านักงาน
เทศบาลนครนครสวรรค์ช้ัน
 1 และช้ัน 2

200,000       จ านวนประตู
เปิด-ปิดท่ีได้รับ
การซ่อมแซม

มีประตูเปิด-ปิดอาคาร
ส านักงานเทศบาลฯ มี
ความสวยงามแข็งแรง
ได้มาตรฐานและความ
ปลอดภัย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

16 ต่อเติมก้ันห้องเก็บ
ของ (ข้างห้องน้ า
หญิงช้ัน 1 ฝ่ังงาน
ทะเบียนราษฎร)

เพ่ือใช้เป็นห้องเก็บของ
ส าหรับเก็บวัสดุ อุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ของ
ทางราชการ

ต่อเติมก้ันห้องเก็บของ 
จ านวน 1 ห้อง

91,000        จ านวนห้องเก็บ
ของ

มีห้องเก็บของส าหรับ
เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ของทางราชการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

17 ซ่อมแซมปรับปรุง
บ ารุงรักษาตู้ควบคุม
ไฟฟ้า MDB ภายใน
อาคารส านักงาน
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือป้องกันระบบไฟฟ้า
ภายในอาคารส านักงาน ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ิม
ประสิทธิภาพรองรับการใช้
กระแสไฟภายในอาคารท่ี
สูงข้ึน

ซ่อมแซมเปล่ียนอุปกรณ์ชุด
ควบคุมในตู้ MDB จ านวน 2
 ตู้ ขนาด 500 KVA และ
ขนาด 1,000 KVA

3,000,000    3,000,000    จ านวนตู้ควบคุม
 MDB

ขนาดความต้องการ
ของตู้ MDB ท้ัง 2 ชุด 
จะมีประสิทธิภาพสูงข้ึน
 รองรับการใช้
กระแสไฟฟ้าท่ีใช้
ภายในอาคารมากข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

18 วันเทศบาล (ตาม
นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย)

เพ่ือเชิดชูความส าคัญของ
การปกครองท้องถ่ินใน
รูปแบบเทศบาลให้ปรากฏ
แก่ประชาชนท่ัวไป

ท าบุญเล้ียงเพลพระ จัด
นิทรรศการผลงานเทศบาล
 จัดกิจกรรมนันทนาการ 
จ านวน 1 คร้ัง

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 ร้อยละ90 ของ
ผู้เข้าร่วมเล็งเห็น
ถึงความส าคัญ
และได้รับความรู้
ผลงานของ
เทศบาล

พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไปเข้าใจ
และเห็นความส าคัญ
ของการปกครอง
ท้องถ่ินรูปแบบเทศบาล
 พนักงานเทศบาลมี
ความรัก สามัคคี

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

19 ส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้รับมา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างาน ให้ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด

จัดจ้างหน่วยงานหรือ
สถาบันท่ีเป็นกลางส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของเทศบาลใน
ประเด็นหลัก ๆ ได้แก่ ด้าน
กระบวนการข้ันตอนการ
ให้บริการด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก ฯลฯ

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

ผู้รับบริการได้รับความ
พึงพอใจสูงสุด

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานการ
เจ้าหน้าท่ี

20 พัฒนาบุคลากรด้าน
การประชาสัมพันธ์

เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน
มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ

อบรมบุคลากรของเทศบาล
 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและประชาชน 
จ านวน 120 คน

22,000        22,000        25,000        25,000        25,000        จ านวนบุคลากร
และประชาชนท่ี
เข้าร่วมอบรม

บุคลากรของเทศบาล 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และ
ประชาชน มีความ
เข้าใจสามารถเผยแพร่
ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ
และปฏิบัติได้

กองวิชาการ
และแผนงาน

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 356



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 357

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

21 อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน
มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

อบรมบุคลากรของเทศบาล 
 บุคลากรทางการศึกษา
และองค์กรการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน จ านวน
 100 คน

100,000       ผู้ท่ีผ่านการ
อบรมมีความ
เข้าใจใน
กระบวนการ
จัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินมีความถูกต้อง
และมีมาตรฐาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

22 พัฒนาศักยภาพ
ส าหรับบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าท่ี

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มี
ความรู้ความเข้าใจเร่ือง
กฎหมาย ระเบียบ วิธีการ
ปฏิบัติงาน ทักษะและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
 และบุคลากรทางการศึกษา
 จ านวน  100  คน

50,000        50,000        50,000        50,000        บุคลากรท่ีได้รับ
การอบรมจ านวน
 100 คน

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และ
บุคลากรทางการศึกษา
 สามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับมาปรับ 
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย
 ข้อบังคับ หนังสือส่ัง
การ

หน่วย
ตรวจสอบภายใน

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 357



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 358

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

23 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน
และการบริหาร
ความเส่ียง

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มี
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ
จัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายในและการบริหารความ
เส่ียง ตามระเบียบ คตง. ว่า
ด้วยก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2545

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
จ านวน  100  คน

50,000        50,000        50,000        50,000        บุคลากรท่ีได้รับ
การอบรมจ านวน
 100 คน

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง สามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับมา
จัดท ารายงานฯ ให้มี
ความถูกต้องและ
เป็นไปตามระเบียบฯ
ก าหนด

หน่วย
ตรวจสอบภายใน

24 ปรับปรุง/ย้ายห้อง
ศูนย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เพ่ือรองรับการขยายงาน 
ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เน่ืองจากมี
อุปกรณ์ NETWORK และ
กล้องวงจรปิดเป็นจ านวน
มากข้ึน รวมท้ังจัดท าเป็น 
WAR ROOM เพ่ือ
ปฏิบัติการด้านต่างๆ เพ่ือ
เป็นสถานท่ีอบรมให้กับ
พนักงานของเทศบาลฯ

ปรับปรุง/ขยายห้องศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง
ศูนย์ข้อมูลกลาง (Server) 
ด้านอุปกรณ์และ rack และ
 fiber patch และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง จัดท าห้อง WAR 
ROOM และห้องดูภาพจาก
กล้องวงจรปิดของ
ประชาชน ห้องออกอากาศ
เสียงตามสาย

    4,000,000 จ านวนผู้ใช้บริการ สามารถรองรับงาน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร รวมถึงงาน
บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

25 จัดซ้ือระบบ
โครงข่าย
สายโทรศัพท์เดิม

เพ่ือทดแทนระบบ
สายโทรศัพท์ระบบอนาล็อก
ของเดิมท่ีใช้งานมานานและ
เกิดปัญหาบ่อยคร้ัง ให้
สามารถกลับมาใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
รองรับการขยายระบบ
โทรศัพท์ได้ในอนาคต

จัดหา และติดต้ังโครงข่าย
สายระบบโทรศัพท์แบบ
ดิจิตอลใหม่แทนระบบเดิม
จ านวนไม่น้อยกว่า 200 
คู่สาย พร้อมคู่สายส ารอง
ไม่น้อยกว่า 50 คู่สาย และ
ร้ือระบบสายเดิมออกเพ่ือ
ความปลอดภัย

       300,000        300,000 จ านวนคู่สายท่ี
ใช้ได้

ระบบโทรศัพท์สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
รองรับระบบดิจิตอล
อย่างสมบูรณ์

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

26 จัดซ้ือระบบบริหาร
จัดการภาพกล้อง
วงจรปิด

เพ่ือใช้บริหารภาพจากกล้อง
วงจรปิดท้ังหมดของเทศบาล
ฯ ทดแทนระบบเดิมซ่ึงใช้มา
นาน และท าให้ระบบการ
จัดการภาพท าได้จากระบบ
เพียงระบบเดียว

จัดหาระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลภาพ และอุปกรณ์
เช่ือมต่อจ านวน 1 ระบบ 
และปรับปรุงเคร่ือง
บันทึกภาพ (NVR) จ านวน 
1 ระบบ ทดแทนของเดิม
ท้ังหมด

    2,500,000 จ านวนเคร่ือง
บันทึกภาพ และ
อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูลภาพ

ระบบกล้องวงจรปิด
สามารถบันทึกภาพ
และบริหารจัดการภาพ
ได้ในระบบเดียวกัน

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

27 จัดหา Application
 on Mobile 
สนับสนุนการ
ให้บริการประชาชน

เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการ
ด าเนินงาน และอ านวยการ 
บริหารจัดการระบบงาน 
Smart Office ให้มีความง่าย
 สะดวก รวดเร็วในการใช้งาน

จัดหา หรือพัฒนาระบบ 
Application on Mobile 
ส าหรับงานให้บริการ
ประชาชนในด้านต่าง ๆ ไม่
น้อยกว่า 3 ระบบงาน

    1,000,000 จ านวน
ระบบงานท่ี
ให้บริการ

เจ้าหน้าท่ี และ
ประชาชน สามารถ
เข้าถึงข้อมูลในการ
ให้บริการได้อย่าง
รวดเร็ว ลดข้ันตอน
การติดต่อราชการ

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

28 จัดซ้ือโครงข่าย 
Network โครงการ
รวมศูนย์

เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบ
โครงข่าย Network ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีเส้นทาง
ส ารองใช้งาน กรณีท่ีเส้นทาง
หลักเสียหายหรือใช้งานไม่ได้
เพ่ือให้สามารถบูรณาการ
ระบบโครงการสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลสามารถใช้
ฐานข้อมูลร่วมกันได้

ปรับปรุงเส้นทางโครงข่าย 
Fiber Optic และติดต้ัง
ระบบส ารองแบบใช้สาย
หรือไร้สาย บนโครงข่าย 
Network เดิม ไม่น้อยกว่า 
8 เส้นทาง พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์เช่ือมโยงสัญญาณ
โครงข่ายความเร็วไม่น้อย
กว่า 10GB ให้สามารถใช้
กับระบบโครงข่ายเดิมได้

    4,600,000 จ านวนโครงข่าย
 Network

ระบบโครงข่าย 
Network โครงการ
รวมศูนย์สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพร้อมมี
ระบบส ารองส าหรับใช้
งานกรณีเส้นทางหลัก
มีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

29 เสียงตามสาย แบบ
ไร้สาย ระยะท่ี 2

เพ่ือใช้ในการแจ้ง และ
กระจายข่าวสารของเทศบาล
ไปยังประชาชน สามารถท า
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แบบ
ไร้สาย และแบบส่งสัญญาณ
 WIFI

จัดหาเคร่ืองและติดต้ัง
กระจายข่าวเสียงตามสาย
ชนิดไร้สาย ไม่น้อยกว่า 68 
จุด พร้อมระบบควบคุม 
และปรับปรุงห้องออกอากาศ

    4,600,000 จ านวนจุดติดต้ัง ประชาชนสามารถรับ
ข่าวสาร และการแจ้ง
เร่ืองต่าง ๆ จาก
เทศบาลได้อย่างท่ัวถึง
รวดเร็ว

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

30 จอ LED ขนาดใหญ่
 ด้านข้างอาคาร
เทศบาล

เพ่ือเป็นส่ือกลางในการ
เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม 
และส่ือผสมอ่ืน ๆ ในรูปแบบ
ของวีดีโอ และส่ือผสม ท่ี
น่าสนใจ

ติดต้ังจอภาพ LED ขนาด 
กว้าง 5.6 เมตร ยาว 8 
เมตร และระบบควบคุมท้ัง
จากท่ีจอภาพ และระบบ
ควบคุมระยะไกล จ านวน 1
 ระบบ

   12,000,000 จ านวนขนาด จอ
 LED ท่ีติดต้ัง

เทศบาลมีส่ือในการ
ประชาสัมพันธ์ และ
ข่าวสารท่ีดี และ
น่าสนใจถ่ายทอดสู่
ประชาชน

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

31 จ้างเหมาบุคลากร
ปฏิบัติงาน งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือให้การด าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพและความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน

จ้างเหมาบริการบุคลากร 
จ านวน 8 คน

       864,000        864,000        864,000 จ านวนบุคลากร
ท่ีจ้างเหมา

สามารถปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

32 จัดท าส่ือมัลติมีเดีย 
อาคารสัญลักษณ์
ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา

เพ่ือให้ในการแสดง ส่ือผสม
มัลติมีเดีย ส าหรับให้ความรู้
และการศึกษาความเป็นมา
ของเมืองนครสวรรค์ , จุด
ก าเนิดต้นแม่น้ าเจ้าพระยา

จัดหา ระบบฉายภาพ 
ระบบเสียง และส่ือผสม 
และจัดท าส่ือผสม 
มัลติมีเดีย ส าหรับใช้งาน
ภายในอาคารสัญลักษณ์ต้น
แม่น้ าเจ้าพระยา

   18,000,000 จ านวนระบบ ส่ือ
 มัลติมีเดีย

มีส่ือผสมมัลติมีเดีย 
พร้อมระบบฉายภาพ
และระบบเสียง ส าหรับ
ใช้งานในอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

33 จัดซ้ือระบบ Digital
 Signage

เพ่ือให้ในการแสดง ส่ือ
ดิจิตอล ส าหรับให้ความรู้
และการศึกษาศิลปวัฒนธรรม
 ความเป็นมาของเมือง
นครสวรรค์ , จุดก าเนิดต้น
แม่น้ าเจ้าพระยา

จัดหาระบบ Digital 
Signage จ านวน 1 ระบบ 
พร้อมอุปกรณ์เช่ือมโยง
เครือข่ายและสัญญาณส่ือ
ดิจิตอล ส าหรับใช้งาน
ภายในอาคารสัญลักษณ์ต้น
แม่น้ าเจ้าพระยา จ านวน 1 
 ระบบ

    4,000,000     4,000,000 จ านวนระบบ 
แสดง ส่ือดิจิตอล

มีระบบในการจัดแสดง
ส่ือผสมแบบดิจิตอลท่ีมี
คุณภาพ และมีความ
น่าสนใจ ส าหรับใช้
งานภายในอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

34 จัดหาระบบแสดง
ภาพและเสียงห้อง
ประชุมช้ัน 5

เพ่ือให้ห้องประชุมเทศบาล
นครนครสวรรค์มีความพร้อม
ในการใช้งาน ง่ายในการ
จัดรูปแบบการใช้งานห้อง
ประชุม มีระบบแสดงผล
มัลติมีเดียท่ีพร้อมส าหรับส่ือ
ดิจิตอล

จัดหาระบบควบคุมเสียง
ห้องประชุม ระบบแสดงผล
ภาพ และระบบจัดการแสง
ในห้องประชุมช้ัน 5

    9,500,000 ความพอใจของ
ผู้ใช้ห้องประชุม
มากกว่าร้อยละ 
80

ห้องประชุมมีระบบ
จัดการประชุมท่ีดี และ
สามารถปรับเปล่ียน
การใช้งานได้หลาย
รูปแบบ

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

35 จัดหาระบบแสดง
ภาพและเสียงห้อง
ประชุม 3/3

เพ่ือให้ห้องประชุมเทศบาล
นครนครสวรรค์มีความพร้อม
ในการใช้งาน ง่ายในการ
จัดรูปแบบการใช้งานห้อง
ประชุม มีระบบแสดงผล
มัลติมีเดียท่ีพร้อมส าหรับส่ือ
ดิจิตอล

จัดหาระบบควบคุมเสียง
ห้องประชุม ระบบแสดงผล
ภาพ และระบบจัดการแสง
ในห้องประชุม 3/3

    4,250,000 ความพอใจของ
ผู้ใช้ห้องประชุม
มากกว่าร้อยละ 
80

ห้องประชุมมีระบบ
จัดการประชุมท่ีดี และ
สามารถปรับเปล่ียน
การใช้งานได้หลาย
รูปแบบ

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

36 จัดหาระบบแสดง
ภาพและเสียงห้อง
ประชุม 3/1

เพ่ือให้ห้องประชุมเทศบาล
นครนครสวรรค์มีความพร้อม
ในการใช้งาน ง่ายในการ
จัดรูปแบบการใช้งานห้อง
ประชุม มีระบบแสดงผล
มัลติมีเดียท่ีพร้อมส าหรับส่ือ
ดิจิตอล

จัดหาระบบควบคุมเสียง
ห้องประชุม ระบบแสดงผล
ภาพ และระบบจัดการแสง
ในห้องประชุม 3/1

    2,000,000 ความพอใจของ
ผู้ใช้ห้องประชุม
มากกว่าร้อยละ 
80

ห้องประชุมมีระบบ
จัดการประชุมท่ีดี และ
สามารถปรับเปล่ียน
การใช้งานได้หลาย
รูปแบบ

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

37 จัดหาระบบแสดง
ภาพและเสียงห้อง
ประชุม 3/2

เพ่ือให้ห้องประชุมเทศบาล
นครนครสวรรค์มีความพร้อม
ในการใช้งาน ง่ายในการ
จัดรูปแบบการใช้งานห้อง
ประชุม มีระบบแสดงผล
มัลติมีเดียท่ีพร้อมส าหรับส่ือ
ดิจิตอล

จัดหาระบบควบคุมเสียง
ห้องประชุม ระบบแสดงผล
ภาพ และระบบจัดการแสง
ในห้องประชุม 3/2

       850,000 ความพอใจของ
ผู้ใช้ห้องประชุม
มากกว่าร้อยละ 
80

ห้องประชุมมีระบบ
จัดการประชุมท่ีดี และ
สามารถปรับเปล่ียน
การใช้งานได้หลาย
รูปแบบ

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

38 มอบโล่เกียรติคุณ
เชิดชูเกียรติแก่ผู้
ช าระภาษีถูกต้อง
ประจ าปี

เพ่ือส่งเสริมและสร้าง
จิตส านึกให้กับผู้ช าระภาษีได้
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ิน โดยหาแนวทางเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ให้มากข้ึนและเป็นการ
กระตุ้นให้ประชาชนสมัครใจ
ในการเสียภาษี

โล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่
ผู้ช าระภาษีถูกต้องประจ าปี
 จ านวน 50 ชุด พร้อม
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ส าหรับแขกผู้มีเกียรติพร้อม
ผู้ร่วมงานและ ค่าใช้จ่ายอ่ืน

100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       โล่เกียรติคุณ
จ านวน 50 ชุด

รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีเพ่ิมข้ึน

ส านักการคลัง
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

39 ติดต้ังระบบโครงข่าย
 Network ระบบ
ให้บริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต และ
ระบบมัลติมีเดีย 
เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 
อาคารสัญลักษณ์
ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา

เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายการ
บริหารจัดการกับเทศบาล 
เพ่ือความพร้อมในการ
ให้บริการระบบเครือข่าย
ส าหรับอาคารสัญลักษณ์ ฯ 
เจ้าหน้าท่ี และผู้เข้ามาใช้
บริการ

ติดต้ังระบบเช่ือมโยง
เครือข่าย พร้อมระบบ
ให้บริการเครือข่ายไร้สายท่ี
มีประสิทธิภาพและ
สามารถครอบคลุมได้ท้ัง
พ้ืนท่ีให้บริการ

  4,000,000    4,000,000    4,000,000    จ านวนจุด และ
พ้ืนท่ีให้บริการ

อาคารสัญลักษณ์ต้น
แม่น้ าเจ้าพระยา 
สามารถจัดและ
ปรับปรุงกิจกรรมให้
ทันสมัยโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองวิชาการ
และแผนงาน 
งานเทคโนโลยีฯ

40 จัดท าภาพระบบ 
MAPPING อาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา

เพ่ือจัดท าภาพระบบ 
MAPPING อาคารสัญลักษณ์
ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา ส าหรับ
ใช้หมุนเวียนในการจัดแสดง
ในพ้ืนท่ีอาคารสัญลักษณ์ต้น
แม่น้ าเจ้าพระยา

จัดท าภาพระบบ MAPPING
 อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา จ านวน 4 เร่ือง
 พร้อมติดต้ังและปรับแต่ง
การใช้งาน

  2,000,000    2,000,000    จ านวนระบบ
ภาพ MAPPING

มีระบบภาพ MAPPING
 ส าหรับใช้หมุนเวียน 
ใช้งานได้อย่างน่าสนใจ

กองวิชาการ
และแผนงาน 
งานเทคโนโลยีฯ

41 บริการประชาชน
ด้านทะเบียน
ราษฎรด้วยความ
รวดเร็ว

ลดข้ันตอนและระยะเวลาใน
การบริการประชาชนด้าน
ทะเบียนราษฎร

ลดข้ันตอนและระยะเวลา
ในการให้บริการเหลือ 
10-15 นาที ต่อราย

จ านวนเวลาท่ี
ลดลง

การปฏิบัติงานรวดเร็ว
สร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชน

งานทะเบียนฯ
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

42 บริการประชาชน
ด้านบัตรประจ าตัว
ประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว

ลดข้ันตอนและระยะเวลาใน
การบริการประชาชนด้าน
บัตรประจ าตัวประชาชน

ลดข้ันตอนและระยะเวลา
ในการบริการเหลือ 10 
นาทีต่อราย

จ านวนเวลาท่ี
ลดลง

การปฏิบัติงานรวดเร็ว
สร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชน

งานทะเบียนฯ

รวมงบประมาณ 38,103,000   23,912,000   36,099,000   41,349,000   20,249,000   
รวมจ านวนโครงการ 25              22              27              27              22              
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.2 แผนงานการพาณิชย์

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

1 ก ำหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ (เงิน
รำงวัลประจ ำปี
พนักงำนจ้ำง)

เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษให้กับ
พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน

จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงำนจ้ำงสถำนีขนส่ง
ผู้โดยสำร

40,000         40,000         40,000         40,000         เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของ
ระเบียบและ
หลักเกณฑ์

เป็นขวัญ ก ำลังใจให้
พนักงำนมีควำม
กระตือรือร้นในกำร
ปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน

ส ำนักปลัดเทศบำล
งำนสถำนีขนส่ง
ผู้โดยสำร

2 จ้ำงเหมำบุคลำกร
ปฏิบัติงำนส ำนักกำร
ประปำ

เพ่ือปฏิบัติงำนในส ำนัก
กำรประปำโรงผลิต
น้ ำประปำหน้ำผำ , 
เกำะยม , แควใหญ่

จ้ำงเหมำบริกำรบุคลำกร  
จ ำนวน 40 คน

 4,320,000     4,320,000     4,320,000     4,320,000     จ ำนวน
บุคลำกรจ้ำง
เหมำ

ได้รับข้อมูลและแผน
ท่ีระบบจ่ำย
น้ ำประปำท่ีใช้ในกำร
วำงแผนขยำยพ้ืนท่ี
บริกำรและกำร
บ ำรุงรักษำเส้นท่อ

ส ำนักกำรประปำ

3 จ้ำงเหมำบุคลำกร
ปฏิบัติงำนส ำรวจเพ่ือ
จัดท ำฐำนข้อมูลและ
แผนท่ีระบบท่อจ่ำย
น้ ำประปำ

เพ่ือให้ได้ข้อมูลและแผน
ท่ีระบบท่อจ่ำย
น้ ำประปำในพ้ืนท่ี
บริกำรน้ ำประปำ

จ้ำงเหมำบริกำรบุคลำกร 
ปฏิบัติงำน จ ำนวน 6 อัตรำ
 ระยะเวลำ 6 เดือน

 324,000        324,000        324,000        324,000        จ ำนวน
บุคลำกรจ้ำง
เหมำ

ได้รับข้อมูลและแผน
ท่ีระบบจ่ำย
น้ ำประปำท่ีใช้ในกำร
วำงแผนขยำยพ้ืนท่ี
บริกำรและกำร
บ ำรุงรักษำเส้นท่อ

ส ำนักกำรประปำ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.2 แผนงานการพาณิชย์

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

4 อบรมสัมมนำทัศน
ศึกษำดูงำนพนักงำน
เทศบำลและ
พนักงำนจ้ำง ส ำนัก
กำรประปำ

เพ่ือเพ่ิมทักษะควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติงำน

อบรมและทัศนศึกษำดูงำน
 จ ำนวน 200 คน

 200,000        200,000        200,000        200,000        จ ำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม

น ำควำมรู้ท่ีได้มำ
ประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพ

ส ำนักกำรประปำ

5 ก่อสร้ำงร้ัว ค.ส.ล. 
พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หน้ำร้ัวด้ำน
ขนำนถนนผังเมือง 
โรงผลิตน้ ำเกำะยม

เพ่ือป้องกันทรัพย์สิน
และสร้ำงควำม
ประทับใจให้แก่ชุมชน
โดยรอบและผู้เย่ียมชม

 ร้ัว ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ด้ำนหน้ำร้ัว ยำวไม่
น้อยกว่ำ 180 เมตร ตำม
แบบแปลนรำยละเอียดของ
เทศบำล

  1,500,000     ควำมยำวร้ัว
และพ้ืนท่ีท่ี
ปรับปรุงภูมิทัศน์

ปกป้องทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำรและ
ประชำชนผู้ใช้บริกำร
ได้รับควำมพึงพอใจ

ส ำนักกำรประปำ
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.2 แผนงานการพาณิชย์

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

6 ก ำหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงิน
รำงวัลประจ ำปี 
ส ำหรับพนักงำน
เทศบำล,
ลูกจ้ำงประจ ำและ
พนักงำนจ้ำงส ำนัก
กำรประปำเทศบำล

เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรำงวัลประจ ำปี
ให้กับบุคคลำกรใน
หน่วยงำน

จ่ำยเป็นค่ำประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปี ให้กับพนักงำน
เทศบำล ,ลูกจ้ำงประจ ำ
และพนักงำนจ้ำงท่ีอยู่ใน
หลักเกณฑ์ตำมประกำศ 
ก.ท.จ.นครสวรรค์ เร่ือง 
ก ำหนดมำตฐำนท่ัวไป
เก่ียวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไข
และวิธีกำร ก ำหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรำงวัลประจ ำปี
ส ำหรับพนักงำนเทศบำล ,
ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำน
จ้ำง ของส ำนักกำรประปำ

 800,000        800,000        800,000        800,000        เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของ
โครงกำร

พนักงำนเทศบำล ,
ลูกจ้ำงประจ ำและ
พนักงำนจ้ำงมีควำม
กระตือรือร้นในกำร
ปฏิบัติงำน และขวัญ
ก ำลังใจ

ส ำนักกำรประปำ
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.2 แผนงานการพาณิชย์

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

7 กิจกรรมวันท่ีระลึก
กำรก่อต้ังกิจกำร
สถำนธนำนุบำล 1

เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้ 
ประชำชนท่ัวไปทรำบ
และเผยแพร่ผลกำร
ปฏิบัติงำนของสถำนธ
นำนุบำล

จัดโครงกำร/กิจกรรม วันท่ี
ระลึกกำรก่อต้ังกิจกำร
สถำนธนำนุบำล จ ำนวน 3 
โครงกำร
1. จัดพิธีท ำบุญทำงศำสนำ
2. บริจำคเงิน/ส่ิงของเพ่ือ
กิจกำรสำธำรณกุศล
3. จัดท ำของท่ีระลึก 
จ ำนวน 300 ช้ิน

30,000         30,000         30,000         30,000         30,000         จ ำนวน
กิจกรรมท่ีจัด

กำรมีส่วนร่วมในกำร
ตอบแทนสังคม และ
ประชำชนได้รับ
ประโยชน์จำก
กิจกรรมในวันท่ีระลึก
ก่อต้ังกิจกำรสถำนธ
นำนุบำล

สถำนธนำนุบำล 1

8 ติดต้ังประตูเหล็กยืด
ภำยนอกบริเวณ
ทำงเข้ำห้องด้ำนหลัง
ของ
สถำนธนำนุบำล 1

เพ่ือให้สถำนธนำนุบำล
ได้ป้องกันอันตรำยและ
มีควำมปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของประชำชน
ได้ดีย่ิงข้ึน

ติดต้ังประตูเหล็กยืดบำนคู่
แบบดึงเข้ำหำกัน ขนำด  
3.00 x 3.70  เมตร ตำม
แบบแปลนของเทศบำล 
จ ำนวน 1 ชุด

45,000         จ ำนวนประตู
เหล็กท่ีติดต้ัง

ประตูทำงเข้ำ - ออก 
ด้ำนนอกม่ันคง
แข็งแรงได้มำตรฐำน
และเกิดควำม
ปลอดภัยย่ิงข้ึน

สถำนธนำนุบำล 1

9 ปรับปรุงเคำน์เตอร์ 
ประตู หน้ำต่ำง 
อำคำรสถำนธนำนุ
บำล 2

เพ่ือป้องกันและรักษำ
ควำมปลอดภัยทรัพย์สิน
ของประชำชน

ปรับปรุงและซ่อมแซม
เคำน์เตอร์ ประตู พร้อม
ติดต้ังลูกกรงสแตนเลส 
บริเวณเคำน์เตอร์ ประตู 
หน้ำต่ำง อำคำร
สถำนธนำนุบำล 2

500,000        จ ำนวนพ้ืนท่ี
ปรับปรุง

อำคำรสถำนท่ี มี
สภำพดี มีควำมม่ันคง
เรียบร้อยได้มำตรฐำน

สถำนธนำนุบำล 2
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.2 แผนงานการพาณิชย์

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

10 จัดงำนและกิจกรรม
วันท่ีระลึกกำรก่อต้ัง
กิจกำรสถำนธนำนุ
บำล 2

เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้ 
ประชำชนท่ัวไปทรำบ
และเผยแพร่ผลกำร
ปฏิบัติงำนของสถำนธ
นำนุบำล

จัดโครงกำร/กิจกรรม วันท่ี
ระลึกกำรก่อต้ังกิจกำร
สถำนธนำนุบำล จ ำนวน 3 
โครงกำร
1. จัดพิธีท ำบุญทำงศำสนำ
2. บริจำคเงิน/ส่ิงของเพ่ือ
กิจกำรสำธำรณกุศล
3. จัดท ำของท่ีระลึก 
จ ำนวน 300 ช้ิน

10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         จ ำนวน
กิจกรรมท่ีจัด

กำรมีส่วนร่วมในกำร
ตอบแทนสังคม และ
ประชำชนได้รับ
ประโยชน์จำก
กิจกรรมในวันท่ีระลึก
ก่อต้ังกิจกำรสถำนธ
นำนุบำล

สถำนธนำนุบำล 2

11 จัดงำนและกิจกรรม
วันท่ีระลึกกำรก่อต้ัง
กิจกำรสถำนธนำนุ
บำล 3

เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้ 
ประชำชนท่ัวไปทรำบ
และเผยแพร่ผลกำร
ปฏิบัติงำนของสถำนธ
นำนุบำล

1. จัดพิธีท ำบุญทำงศำสนำ
2. จัดท ำของท่ีระลึกแจก
ผู้ใช้บริกำร จ ำนวน 100 ช้ิน
3.จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ทำงสังคม

10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         จ ำนวน
กิจกรรมท่ีจัด

กำรมีส่วนร่วมในกำร
ตอบแทนสังคม และ
ประชำชนได้รับ
ประโยชน์จำก
กิจกรรมในวันท่ีระลึก
ก่อต้ังกิจกำรสถำนธ
นำนุบำล

สถำนธนำนุบำล 3

12 ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ
แสงสว่ำงบริเวณริม
ร้ัวด้ำนข้ำงสถำนี
ขนส่งผู้โดยสำรตลอด
แนว

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่ำงและ
ควำมปลอดภัยใน
บริเวณสถำนีขนส่ง

โคมไฟ LED 20 วัตต์ เสำ
ไฟแป๊บเหล็กขนำด 3 น้ิว 
ยำว 6 เมตร จ ำนวน 28 ชุด
 และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆรวม
ค่ำแรงงำน

191,000        จ ำนวนโคมไฟท่ี
ติดต้ัง

สถำนีขนส่งผู้โดยสำร
มีแสงสว่ำงเพ่ิมข้ึน
ประชำชนได้ควำม
สะดวกและปลอดภัย

ส ำนักปลัดเทศบำล
งำนสถำนีขนส่ง
ผู้โดยสำร
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.2 แผนงานการพาณิชย์

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

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ตัวช้ีวัด
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

13 จัดหำโปรแกรม
ส ำเร็จรูปส ำหรับใช้ใน
กำรจัดเก็บค่ำบริกำร
สถำนี

เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้รวดเร็วตรวจสอบได้

โปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับ
ใช้ในกำรจัดเก็บค่ำบริกำร
สถำนี จ ำนวน 1 โปรแกรม

80,000         จ ำนวน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ผู้ประกอบกำรท่ีมำใช้
บริกำรได้รับควำม
สะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภำพ

ส ำนักปลัดเทศบำล
งำนสถำนีขนส่ง
ผู้โดยสำร

14 จัดหำจอภำพ (LED) 
ขนำดใหญ่

เพ่ือแสดงผลข้อมูลกำร
เดินทำงอัตโนมัติ ขนำด
ใหญ่ภำยในสถำนีขนส่ง
ผู้โดยสำร

ทีวีขนำด 85 น้ิว, 
คอมพิวเตอร์เพ่ือ
ประมวลผลข้อมูล, อุปกรณ์
อ่ืนท่ีใช้ในกำรติดต้ังและ
รวมค่ำแรงในกำรติดต้ัง

240,000        จ ำนวนจอภำพ
แสดงผลข้อมูล
กำรเดินทำง
อัตโนมัติ

ประชำชนมีควำมพึง
พอใจในกำรได้รับ
ข้อมูลกำรเดินทำง
และข่ำวสำรควำมรู้ท่ี
ท ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

ส ำนักปลัดเทศบำล
งำนสถำนีขนส่ง
ผู้โดยสำร

15 ส ำรวจควำมพึงพอใจ
ผู้ใช้บริกำรสถำนี
ขนส่งผู้โดยสำร

เพ่ือน ำมำปรับปรุงแก้ไข
ในด้ำนสถำนท่ีเพ่ือให้
ประชำชนเกิดควำมพึง
พอใจ

ส ำรวจจำกจ ำนวน
ประชำชนท่ีมำใช้บริกำร
สถำนีขนส่งผู้โดยสำร 
จ ำนวน 200 คน

ควำมพึงพอใจ
ของจ ำนวน
ประชำชนท่ีมำ
ใช้บริกำรสถำนี
ขนส่งผู้โดยสำร

กำรปฏิบัติงำนของ
สถำนีขนส่งผู้โดยสำร
มีประสิทธิภำพและ
ประชำชนมีควำมพึง
พอใจสูงสุด

งำนสถำนีขนส่ง
ผู้โดยสำร

รวมงบประมาณ 90,000         6,245,000     6,279,000     5,734,000     7,194,000     
รวมจ านวนโครงการ 5                 12               11               9                 9                 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

1 ฝึกอบรมและฝึก
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน

เพ่ือให้มีอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร) ครบร้อยละ 2 
ของจ านวนประชากรใน
เขตเทศบาล

ฝึกประชาชนท่ัวไปให้
เป็นอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนให้
เป็นไปตามเป้าหมาย
ของกระทรวงมหาดไทย
ร้อยละ 2 ของจ านวน
ประชากรในเขตเทศบาล

500,000        500,000        500,000        ร้อยละ 2 ของ
จ านวนประชากร
ในเขตเทศบาลท่ี
ผ่านฝึกอบรมและ
ฝึกทบทวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน

มีอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร) ครบร้อยละ 2 
ของจ านวนประชากร
ในเขตเทศบาลและมี
ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

2 เจ้าหน้าท่ีป้องกัน 
และพนักงาน
ดับเพลิงทัศนศึกษาดู
งาน

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี และ
พนักงาน ได้ดูงาน
หน่วยงานอ่ืนเพ่ือน ามา
ปรับปรุงหน่วยงาน

20 คน 80,000         80,000         80,000         80,000         จ านวนพนักงาน
ดับเพลิง

สามารถน ามาปรับปรุง
 ในหน่วยงานในการ
พัฒนาหน่วยงานให้ดี
ย่ิงข้ึน

ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

3 ฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าท่ีป้องกัน
และพนักงานดับเพลิง

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
ของพนักงานดับเพลิง 
ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้,การดับเพลิง
ขนาดใหญ่ การดับเพลิง
ในอาคารสูง

30  คน          90,000          90,000          90,000          90,000          90,000 รุ่นละ 20 คน 
จ านวน 2 รุ่น

พนักงานมีความรู้ 
ความสามารถ ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี

ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

4 ก่อสร้างอาคารชุดท่ี
พักพนักงานดับเพลิง

เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับ
เจ้าหน้าท่ีและ พนักงาน

1  แห่ง 5,000,000     เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

เป็นท่ีพักอาศัยของ
จนท. และพนักงาน
เกิดความรวดเร็วใน
การออกปฏิบัติงาน

งานป้องกัน ฯ

5 ก่อสร้างสถานี
ดับเพลิง (สถานีย่อย)

เพ่ือควบคุมพ้ืนท่ี การ
ขยายตัวของเมือง ให้
ท่ัวถึง

1 แห่ง 1,000,000     เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

เพ่ือความรวดเร็วใน
การระงับเหตุสาธารณ
ภัย

งานป้องกันฯ

6 ก่อสร้างสถานี
ดับเพลิงแทนสถานี
ดับเพลิงหลังเก่า

เพ่ือให้สถานีดับเพลิงมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม น่าอยู่

1 แห่ง 5,000,000     เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงามน่า
อยู่

งานป้องกัน ฯ

7 ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานหน่วยเรือ
ดับเพลิง วัดตะแบก

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
ส านักงานของสถานี
ดับเพลิง หน่วยเรือ
ดับเพลิง วัดตะแบก

1  หลัง 1,000,000     เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

เป็นส านักงาน 
ส าหรับปฏิบัติหน้าท่ี 
ของพนักงานดับเพลิง
สถานีย่อย

งานป้องกัน ฯ
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

8 ก่อสร้างหลังคาท่ีจอด
รถ และห้องซ่อมบ ารุง

เพ่ือปรับปรุงท่ีจอดรถ
และห้องซ่อมบ ารุง
เพ่ิมเติม

1  แห่ง 300,000        เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

งานป้องกัน ฯ

9 ปรับปรุง ต่อเติม
อาคารท่ีพักพนักงาน
ดับเพลิง

เพ่ือให้มีท่ีพักเพียงพอ
ส าหรับพนักงานดับเพลิง

1  แห่ง 800,000        เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

เกิดความรวดเร็วใน
การปฏิบัติหน้าท่ี

งานป้องกัน ฯ

10 ก่อสร้างป้อมยาม
ภายในชุมชน

เพ่ือรักษาความปลอดภัย
ให้กับประชาชน และ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม

2 ชุมชน 1,600,000     เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

การก่ออาชญากรรม
ลดลงแก้ไขปัญหายา
เสพติด

งานป้องกัน ฯ

11 ก่อสร้างสถานท่ี
ฝึกซ้อมการดับเพลิง
รายใหญ่

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การดับเพลิงให้กับ
พนักงานดับเพลิง

1  แห่ง 700,000        เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

พนักงานดับเพลิง
สามารถดับเพลิงราย
ใหญ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานป้องกันฯ

12 ปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาอาคารงาน
เทศกิจ

เพ่ือซ่อมแซมหลังคาท่ี
ช ารุดให้อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี

อุดรอยร่ัวโครงหลังคา
ไม่ให้มีน้ าร่ัวซึม

50,000         จ านวนหลังคาท่ี
ปรับปรุง

หลังคาท่ีช ารุดอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดีไม่มี
การร่ัวซึม

งานเทศกิจ

13 ติดฟิล์มกรองแสงกัน
ความร้อนของอาคาร
งานเทศกิจ

เพ่ือเป็นการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าและเป็น
การถนอม
เคร่ืองปรับอากาศไม่ให้
ท างานหนัก

ติดฟิล์มกรองแสงท่ี
กระจกของอาคารงาน
เทศกิจ

50,000         จ านวนพ้ืนท่ีติด
ฟิล์มกรองแสง

เคร่ืองปรับอากาศ
ท างานน้อยลงและ
ประหยัดค่าไฟ

งานเทศกิจ
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

14 ก่อสร้างร้ัวเหล็ก
พร้อมประตูเปิดปิด
หลังอาคารส านักงาน
เทศกิจท้ังสองข้าง

เพ่ือป้องกันทรัพย์สิน
ของทางราชการและ
ของกลางตามกฎหมาย
ไม่ให้สูญหาย

ก่อสร้างร้ัวเหล็กพร้อม
ประตูเปิดปิดท้ังสองข้าง
ของอาคารเทศกิจ

50,000         จ านวนความยาว
ร้ัวท่ีก่อสร้าง

ป้องกันทรัพย์สินของ
ทางราชการและของ
กลางตามกฎหมาย
ไม่ให้สูญหาย

งานเทศกิจ

15 โครงการให้เจ้าหน้าท่ี
ป้องกันและพนักงาน
ดับเพลิงเข้ารับการ
ฝึกอบรมดับเพลิง
ข้ันต้นและดับเพลิง
ข้ันก้าวหน้าณ
วิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีป้องกัน
และพนักงานดับเพลิง
เข้ารับการฝึกอบรม ณ 
วิทยาลัยปกป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
หลักสูตรฝึกอบรม
ดับเพลิงข้ันต้นและ
ดับเพลิงข้ันก้าวหน้า

เจ้าหน้าท่ีป้องกันและ
พนักงานดับเพลิงเข้ารับ
การฝึกอบรมณวิทยาลัย
ปกป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในหลักสูตร
ฝึกอบรมดับเพลิงข้ันต้น
และดับเพลิงข้ันก้าวหน้า

10,000         10,000         จ านวนเจ้าหน้าท่ี
ป้องกันและ
พนักงาน
ดับเพลิงท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรม

เจ้าหน้าท่ีป้องกันและ
พนักงานดับเพลิงมี
ความรู้ความเข้าใจมี
ความสามารถในการ
ป้องกันและระงับเหตุ
เพลิงไหม้ได้อย่าง
ถูกต้องถูกวิธีการ

ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

16 ปรับปรุงอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและห้อง
เก็บพัสดุช้ัน 2

เพ่ือดูแลและบ ารุงรักษา
สถานท่ีในการปฏิบัติการ

ปรับปรุงอาคารหลังคา
ฝ้าทาสีบริเวณ หน่วย
รถดับเพลิงและห้องเก็บ
พัสดุช้ัน 2 ปรับปรุง
หลังคา ฝ้า ทาสี เปล่ียน
ผนังด้านข้าง เปล่ียนพ้ืน

950,000        จ านวนอาคารท่ี
ปรับปรุง

สถานท่ีปฏิบัติงานมี
ความเรียบร้อย
สวยงามพร้อม
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

17 ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องประชุมและห้อง
เก็บพัสดุช้ัน 3

เพ่ือดูแลและบ ารุงรักษา
สถานท่ีในการปฏิบัติการ

ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ประชุมและห้องเก็บ
พัสดุช้ัน 3 ของงาน
ป้องกันฯ

300,000        จ านวนอาคารท่ี
ปรับปรุง

สถานท่ีปฏิบัติงานมี
ความเรียบร้อย
สวยงามพร้อม
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

18 ปรับปรุงสถานี
ดับเพลิงหน่วยอุทยาน
 1

เพ่ือดูแลและบ ารุงรักษา
สถานท่ีในการปฏิบัติการ

ปรับปรุงห้องพัก
พนักงานดับเพลิงและ
ปรับปรุงสถานท่ีจอด
รถดับเพลิงหน่วยอุทยาน
 1 ตามแบบเป็น
รายละเอียดของเทศบาล

400,000        จ านวนอาคารท่ี
ปรับปรุง

สถานท่ีปฏิบัติงานมี
ความเรียบร้อย
สวยงามพร้อม
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

19 ปรับปรุงสถานี
ดับเพลิงหน่วยอุทยาน
 2

เพ่ือดูแลและบ ารุงรักษา
สถานท่ีในการปฏิบัติการ

ปรับปรุงห้องพัก
พนักงานดับเพลิงและ
ปรับปรุงสถานท่ีจอด
รถดับเพลิงหน่วยอุทยาน
 2 ตามแบบเป็น
รายละเอียดของเทศบาล

400,000        จ านวนอาคารท่ี
ปรับปรุง

สถานท่ีปฏิบัติงานมี
ความเรียบร้อย
สวยงามพร้อม
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

20 เคร่ืองสูบน้ าไดโว่ 
(ป้ัมจุ่ม) ขนาด 4 น้ิว 
จ านวน 4 เคร่ือง

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชนหนอง
สาหร่าย และ ชุมชน
ป้อมหน่ึง

ติดต้ัง จ านวน 2 
ชุมชน ๆ ละ 2 เคร่ือง

120,000        จ านวน 2 ชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 
ชุมชน ไม่มีปัญหาน้ า
ท่วมขัง

ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

21 ก่อสร้างหลังคาท่ีจอด
รถ บริเวณด้านหน้า
อาคารของงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

1 แห่ง 1,500,000     เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

22 ก่อสร้างห้องน้ าห้อง
ส้วมบริเวณป้อมอยู่
เวรยามหน่วยเรือ
ยนต์ดับเพลิง วัด
ตะแบก

เพ่ือให้พนักงานดับเพลิง
มีห้องน้ าห้องส้วมไว้ใช้
ขณะปฏิบัติหน้าท่ี

1 แห่ง 100,000        เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

พนักงานดับเพลิง มี
ห้องน้ าห้องส้วมไว้ใช้
ขณะปฏิบัติหน้าท่ี

ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

รวมงบประมาณ 2,070,000     670,000        3,880,000     7,300,000     7,690,000     
รวมจ านวนโครงการ 4                 3                 12               8                 5                 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.4 แผนงานเคหะชุมชน

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

1 จ้างเหมาบุคลากร
ปฎิบัติงาน
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
และส่วนควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารและ
ผังเมือง

เพ่ือปฏิบัติงานในงาน
ธุรการ,งานการเงินและ
บัญชี,งานวิศวกรรมโยธา
,งานสถาปัตยกรรม,งาน
ควบคุมอาคาร,งานผัง
เมือง

จ้างเหมาบริการบุคลากร
จ านวน  22  อัตรา

2,376,000     2,376,000     จ านวนบุคลากร
จ้างเหมา

สามารถปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักการช่าง

2 จ้างเหมาบุคลากร
ปฏิบัติงาน
ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วน
การโยธา

เพ่ือปฏิบัติงานใน 
งานสาธารณูปโภค,งาน
สถานท่ีและไฟฟ้า
สาธารณะ,งาน
สวนสาธารณะ

จ้างเหมาบริการบุคลากร
จ านวน  122  อัตรา

13,176,000    13,176,000    จ านวนบุคลากร
จ้างเหมา

สามารถปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักการช่าง

3 จ้างเหมาบุคลากร
ปฎิบัติงาน
ฝ่ายสาธารณูปโภค 
งานสวนสาธารณะ ส่วน
การโยธา

เพ่ือปฏิบัติงานใน 
งานสวนสาธารณะ

จ้างเหมาบริการบุคลากร
จ านวน  10  อัตรา

540,000        540,000        1,080,000     1,080,000     1,080,000     จ านวนบุคลากร
จ้างเหมา

สามารถปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักการช่าง

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.4 แผนงานเคหะชุมชน

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

4 จ้างเหมาบุคลากร
ปฏิบัติงาน
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อมด้านวัสดุ
ใช้แล้ว งานก าจัดมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูลและ
งานบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม ส่วนช่าง
สุขาภิบาล

เพ่ือปฏิบัติงานใน งาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูลและงาน
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม

จ้างเหมาบริการบุคลากร
 จ านวน  48  อัตรา

5,184,000     5,184,000     จ านวนบุคลากร
จ้างเหมา

สามารถปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักการช่าง

5 จ้างเหมาบุคลากร
ปฎิบัติงาน ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน  า 
ส่วนช่างสุขาภิบาล

เพ่ือปฏิบัติงานในงาน
บ าบัดน  าเสีย ณ โรง
ปรับปรุงคุณภาพน  า

จ้างเหมาบริการบุคลากร
จ านวน  25  อัตรา

3,060,000     3,060,000     3,060,000     3,060,000     3,060,000     จ านวนบุคลากร
จ้างเหมา

สามารถปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักการช่าง

6 จ้างเหมาบุคลากร
ปฏิบัติงาน
ฝ่ายศูนย์เคร่ืองจักรกล 
ส่วนการโยธา

เพ่ือปฏิบัติงานใน 
งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื นฐาน

จ้างเหมาบริการบุคลากร
จ านวน  34  อัตรา

3,672,000     3,672,000     จ านวนบุคลากร
จ้างเหมา

สามารถปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักการช่าง
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.4 แผนงานเคหะชุมชน

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

7 พัฒนาศักยภาพพนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และทัศน
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

เพ่ือให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง มีความรู้ ทักษะ
อย่างถูกต้อง เหมาะสม
เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นการ
สร้างขวัญก าลังใจ สร้าง
ความสามัคคีในองค์กร

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง จ านวน  
200  คน

500,000        500,000        จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม

สามารถปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักการช่าง

รวมงบประมาณ 3,600,000     3,600,000     4,140,000     29,048,000    29,048,000    
รวมจ านวนโครงการ 2                 2                 2                 7                 7                 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์ อุทยาน
สวรรค์

เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้
ประชาชนรับทราบ

ป้ายประชาสัมพันธ์ 
อุทยานสวรรค์ จ านวน 2
 ป้าย ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

600,000        จ านวนป้าย
ประชาสัมพันธ์

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารจากทาง
เทศบาล

ส านักการช่าง

2 ก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์แยก
พหลโยธิน

เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้
ประชาชนรับทราบ

ป้ายประชาสัมพันธ์แยก
พหลโยธิน
จ านวน 1 ป้าย ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

300,000        จ านวนป้าย
ประชาสัมพันธ์

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารจากทาง
เทศบาล

ส านักการช่าง

3 ก่อสร้างหลังคาคลุม
ทางเดินเช่ือมต่ออาคาร
บ่อชีวภาพโรงปรับปรุง
คุณภาพน  า เทศบาล
นครนครสวรรค์

เพ่ือให้มีหลังคาคลุม
ทางเดินเช่ือมต่ออาคาร
บ่อชีวภาพโรงปรับปรุง
คุณภาพน  า  เทศบาล
นครนครสวรรค์

หลังคาคลุมทางเดิน
เช่ือมต่ออาคารบ่อ
ชีวภาพโรงปรับปรุง
คุณภาพน  า จ านวน  1  
แห่ง

900,000        ความยาวหลังคา
ท่ีก่อสร้าง

เกิดความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

ส านักการช่าง

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

4 ถมดินบริเวณท่ี นสล. 
ทุ่งเลี ยงสัตว์สาธารณะ
ประโยชน์ริมถนนไกรลาส

เพ่ือใช้ก่อสร้างศูนย์
ราชการของเทศบาล

พื นท่ีประมาณ 10 ไร่ 
ปริมาตรดินถม 102,000
 ลบ.ม.

9,200,000     จ านวนพื นท่ีถมดิน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ

ส านักการช่าง

5 ปรับปรุงฝ้าเพดานห้อง
ประชุมชั น 5 (ภาพ
จิตรกรรม)

เพ่ือปรับปรุงฝ้าเพดาน
ให้มีความสวยงาม

ปรับปรุงฝ้าเพดานห้อง
ประชุมชั น 5 จ านวน 1 
งาน ตามแบบแปลนราย
ละเอียดของเทศบาล

2,000,000     การปรับปรุงฝ้า
เพดานห้องประชุม
ชั น 5

เพ่ือให้ห้องประชุมมี
รูปแบบและ
ลวดลายสวยงามอยู่
ในสภาพพร้อมใช้
งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการช่าง

6 ก่อสร้างอาคารส านักงาน
โรงเก็บเคร่ืองจักรกล
และพัสดุส่วนการโยธา

เพ่ือให้มีอาคารส านักงาน
โรงเก็บเคร่ืองจักรกล
และพัสดุส่วนการโยธา

อาคาร ค.ส.ล. ชั นเดียว
หลังคาโครงเหล็กพื นท่ี
ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 440
 ตารางเมตร
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

3,500,000     จ านวนพื นท่ี
ก่อสร้างอาคาร

เกิดความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

ส านักการช่าง
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

7 ปรับปรุงแพสูบน  าจาก
แม่น  าเจ้าพระยาเข้า
อุทยานสวรรค์

เพ่ือควบคุมระดับน  าใน
อุทยานสวรรค์ให้มี
ระดับท่ีเหมาะสม

ติดตั งเคร่ืองสูบน  าด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าอัตราสูบ
น  าไม่น้อยกว่า 250 
ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 
จ านวน 2 เคร่ือง พร้อม
ระบบท่อดูดท่อส่งระบบ
ไฟฟ้า ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

2,000,000     จ านวนเคร่ืองสูบ
น  าด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า

ระดับน  าในอุทยาน
สวรรค์อยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมตลอดปี
โดยการใช้
เคร่ืองจักรท่ี
ประหยัดพลังงาน
และมีประสิทธิภาพ

ส านักการช่าง

8 ก่อสร้างป้ายโรง
ปรับปรุงคุณภาพน  าต้น
แม่น  าเจ้าพระยาและ
ทางขึ นลง คสล.

เพ่ือให้ประชาชนทราบ
ข้อมูล

ก่อสร้างป้ายโรง
ปรับปรุงคุณภาพน  าต้น
แม่น  าเจ้าพระยา 1 แห่ง
 และทางขึ นลง คสล. 1 
แห่ง ตามแบบแปลน
รายละเอียด
ของเทศบาล

300,000        จ านวนป้าย ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล

ส านักการช่าง
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

9 ติดตั งระบบรดน  าต้นไม้
อัตโนมัติพลังงาน
แสงอาทิตย์

เพ่ือบ ารุงรักษาต้นไม้
และช่วยลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานไฟฟ้า

ติดตั งระบบรดน  าต้นไม้
อัตโนมัติพลังงาน
แสงอาทิตย์ พร้อมติดตั ง
ใช้งาน ณ โรงปรับ
ปรุงคุณภาพน  า พื นท่ีไม่
น้อยกว่า 5,100 ตาราง
เมตร

500,000        จ านวนระบบรด
น  าต้นไม้
แสงอาทิตย์

มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
 เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการช่าง

10 ต่อเติมห้องเก็บแบบ
ส านักการช่าง เทศบาล
นครนครสวรรค์

เพ่ือปรับปรุงห้องเก็บ
แบบให้มีพื นท่ีเพียงพอ
ต่อการเก็บรักษาและ
สะดวกต่อการสืบค้น
เอกสาร

ห้องเก็บแบบกว้าง
ประมาณ 3.00 เมตร 
ยาวประมาณ 6.80 เมตร
 พร้อมตู้เอกสารราง
เล่ือน จ านวน 18 ตู้ 
และจัดรูปแบบชั นวาง
เอกสารเดิมจาก 3 ชั น 
เป็น 4 ชั น ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

350,000        พื นท่ีห้องเก็บ
แบบขนาด
ประมาณ 24.50 
ตารางเมตร

ห้องเก็บแบบ
สามารถเก็บเอกสาร
ได้มากขึ นและ
สะดวกต่อการสืบค้น

ส านักการช่าง
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

11 ก่อสร้างอาคารส านักงาน
 ค.ส.ล. ชั นเดียวพร้อม
ติดตั งเคร่ืองช่ังน  าหนัก
รถบรรทุกขนาด 18 ล้อ

เพ่ือจัดท าอาคาร
ส านักงานและเคร่ืองช่ัง
ใหม่

อาคาร คสล. ชั นเดียว 
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร  ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

3,500,000 จ านวนอาคาร ได้มีอาคารส านักงาน
ในการปฏิบัติงาน
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
และควบคุมการ
ปฏิบัติงาน

ส านักการช่าง

รวมงบประมาณ -              350,000        -              21,900,000    900,000        
รวมจ านวนโครงการ -              1                 -              9                 1                 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.6 แผนงานสาธารณสุข

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

1 ปรับปรุงซ่อมแซม (ทาสี)
อาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1

เพ่ือให้มีอาคารท่ีสวยงาม
น่าใช้บริการ

ปรับปรุงซ่อมแซม (ทาสี)
 อาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1

93,000        จ านวนอาคารท่ี
ปรับปรุง

มีอาคารท่ีสวยงาม ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1

2 ต่อเติมท าหลังคาโครง
เหล็กท่ีด้านข้างอาคาร
พัสดุงานควบคุม
โรคติดต่อ (ช้ัน1)

เพ่ือให้มีหลังคากันแดดกัน
ฝนส าหรับให้บริการ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการและใช้เป็นสถานท่ี
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มงานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

ต่อเติมท าหลังคาโครง
เหล็กท่ีด้านข้างอาคาร
พัสดุงานควบคุม
โรคติดต่อ (ช้ัน1) ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

60,000        จ านวนหลังคา
โครงเหล็ก

ใช้เป็นสถานท่ีส าหรับ
บริการประชาชนท่ีมา
ติดต่องานราชการและ
เป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

กลุ่มงานป้องกัน
 และควบคุม
โรคติดต่อ

3 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือเพ่ิมบุคลากรให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

จ้างเหมาบริการบุคลากร
 จ านวน 20 อัตรา

2,160,000    2,160,000    2,160,000    2,160,000    จ านวนบุคลากร
ท่ีจ้างเหมา

ประชาชนได้รับ
บริการด้านการ
สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.6 แผนงานสาธารณสุข

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

4 ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3

เพ่ือปรับปรุงหลังคาและ
ฝ้าเพดานของอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

หลังคาและฝ้าเพดาน
ของอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

120,000       จ านวนพ้ืนท่ีท่ี
ปรับปรุง

มีความพร้อมในการ
ให้บริการประชาชน

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 3

รวมงบประมาณ 2,313,000    2,280,000    2,160,000    2,160,000    -             
รวมจ านวนโครงการ 3                2                1                1                -             
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.7 แผนงานการศึกษา

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

1 จ้างเหมาภารโรง เพ่ือให้มีภารโรงเพียงพอ
ในการดูแลอาคารเรียน
ให้สะอาด สวยงาม  
และความปลอดภัยของ
อาคารสถานท่ีบริเวณ
โรงเรียน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และสนามกีฬา

เพ่ือจ้างเหมาบุคคล
เป็นภารโรง  จ านวน 14
 คน

1,512,000     1,512,000     1,512,000     1,512,000     1,512,000     จ านวน 14 คน อาคารสถานท่ีมี
ความสะอาดและ
ปลอดภัย

ส านักการศึกษา

2 ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
เทศบาลวัดไทรใต้

เพ่ือเป็นการจัดสถานท่ี
เรียนให้ถูกสุขลักษณะ
และเหมาะส าหรับเด็ก
ปฐมวัย

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
เทศบาลวัดไทรใต้ ตาม
แบบ ศถ.ศพด.1 แบบ
ตอกเสาเข็ม จ านวน 1 
หลัง

1,582,200     จ านวนอาคารท่ี
ก่อสร้าง

เด็กเล็กมีสถานท่ี
เรียนท่ีถูก
สุขลักษณะและ
เหมาะสม

ส านักการศึกษา

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.7 แผนงานการศึกษา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

3 ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
เทศบาลวัดพรหมจริยา
วาส

เพ่ือเป็นการจัดสถานท่ี
เรียนให้ถูกสุขลักษณะ
และเหมาะส าหรับเด็ก
ปฐมวัย

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
เทศบาลวัดพรหมจริยา
วาส ตามแบบ ศถ.ศพด.
1 แบบตอกเสาเข็ม 
จ านวน 1 หลัง

1,582,200     จ านวนอาคารท่ี
ก่อสร้าง

เด็กเล็กมีสถานท่ี
เรียนท่ีถูก
สุขลักษณะและ
เหมาะสม

ส านักการศึกษา

4 ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
เทศบาลวัดสุคตวราราม

เพ่ือเป็นการจัดสถานท่ี
เรียนให้ถูกสุขลักษณะ
และเหมาะส าหรับเด็ก
ปฐมวัย

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
เทศบาล
วัดสุคตวราราม ตามแบบ
 สถ.ศพด.1 แบบตอก
เสาเข็ม จ านวน 1 หลัง

1,582,200     จ านวนอาคารท่ี
ก่อสร้าง

เด็กเล็กมีสถานท่ี
เรียนท่ีถูก
สุขลักษณะและ
เหมาะสม

ส านักการศึกษา

5 ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
ชอนตะวัน

เพ่ือเป็นการจัดสถานท่ี
เรียนให้ถูกสุขลักษณะ
และเหมาะส าหรับเด็ก
ปฐมวัย

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
ชอนตะวัน ตามแบบ 
ศถ.ศพด.1 แบบตอก
เสาเข็ม จ านวน 1 หลัง

1,582,200     จ านวนอาคารท่ี
ก่อสร้าง

เด็กเล็กมีสถานท่ี
เรียนท่ีถูก
สุขลักษณะและ
เหมาะสม

ส านักการศึกษา

6 ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
พระบางมงคล

เพ่ือเป็นการจัดสถานท่ี
เรียนให้ถูกสุขลักษณะ
และเหมาะส าหรับเด็ก
ปฐมวัย

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
พระบางมงคล ตามแบบ
 ศถ.ศพด.1 แบบตอก
เสาเข็ม จ านวน 1 หลัง

1,582,200     จ านวนอาคารท่ี
ก่อสร้าง

เด็กเล็กมีสถานท่ี
เรียนท่ีถูก
สุขลักษณะและ
เหมาะสม

ส านักการศึกษา

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 389



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 390

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.7 แผนงานการศึกษา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

7 เช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างวัดวรนาถบรรพต

1.เพ่ือขยายพ้ืนท่ี
โรงเรียนเทศบาลวัดวร
นาถบรรพตรองรับ
จ านวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน
2.เพ่ือให้มีเน้ือท่ีและ
อาคารเพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

เช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างวัดวรนาถบรรพต 
(โรงเรียนสหวิทยาลัย)

10,000,000    10,000,000    จ านวนท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง

จ านวนท่ีดินพร้อม
ส่ิงปลูกสร้าง
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียนและ
บุคลากรและการ
จัดการเรียนการ
สอนและการสร้าง
แหล่งเรียนรู้

ส านักการศึกษา

8 ปรับปรุงหลังคาอาคาร
อเนกประสงค์ ท.2

เพ่ือปรับปรุงหลังคา
อาคารอเนกประสงค์

ปรับปรุงหลังคาอาคาร
อเนกประสงค์

        500,000 จ านวนหลังคา
อาคารอเนก
ประสงค์ ๑ หลัง

โรงเรียนมีหลังคาท่ี
มีสภาพพร้อมใช้งาน

ท.2

9 ก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
ปากน้ าโพใต้ (ท.2 )

เพ่ือให้มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน

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

    12,000,000     อาคารเรียนท่ี
ก่อสร้าง จ านวน 
1 หลัง

มีอาคารสถานท่ี
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ท.2

10 ต่อเติมห้องครัวโรง
อาหาร (ท.2)

เพ่ือต่อเติมห้องครัวโรง
อาหาร

ต่อเติมห้องครัวพร้อม
อ่างล้างจานโรงอาหาร

400,000        จ านวนโรง
อาหารพร้อมท่ี
อ่างล้างจาน 1 
หลัง

โรงเรียนมีโรง
อาหารท่ีถูก
สุขลักษณะ

ท.2

11 ติดต้ังหลังคา อาคาร
เรียน 3 (ท.2)

เพ่ือติดต้ังหลังคา อาคาร
เรียน 3

ติดต้ังหลังคา อาคาร
เรียน 3

800,000        จ านวนหลังคา
อาคารเรียน  1 
หลัง

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนสภาพพร้อมใช้
งาน

ท.2
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.7 แผนงานการศึกษา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

12 ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง
อาคารเรียนอนุบาล  (ท.
2)

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของทางราชการ

ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง
อาคารเรียนอนุบาล  (ท.
2)

 150,000        เหล็กดัดหน้าต่าง
 จ านวน 1 อาคาร

อาคารเรียนช้ัน
อนุบาลมีความ
ปลอดภัย

ท.2

13 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 
ช้ัน 12 ห้องเรียน แบบ
เสาเข็มเจาะ โรงเรียน
เทศบาลวัดพรหมจริยา
วาส (ท.3)

เพ่ือให้มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน

ก่อสร้างอาคารเรียน 4 
ช้ัน 12 ห้องเรียน  
จ านวน  1  หลัง 
รายละเอียดตามแบบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินและ
แบบแปลนเทศบาลท่ี
แก้ไขเปล่ียนแปลง

    13,700,000  อาคารเรียนท่ี
ก่อสร้าง จ านวน 
1 หลัง

อาคารสถานท่ี
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ท.3

14 ทาสีอาคารเรียน (ท.3) เพ่ือความสะอาด
เรียบร้อยและสวยงาม
ของอาคารเรียน

ทาสีอาคารเรียน
ภายนอก    ภายใน

        500,000  จ านวนอาคารท่ี
ทาสี

มีอาคารท่ีสวยงาม
และสะอาดเรียบร้อย

ท.3

15 จัดท าตะแกรงกันนก
อาคารเรียน 1 อาคาร
เรียน  2  (ท.3)

เพ่ือป้องกันนกเข้าไปท า
รัง  ไข่  ถ่ายมูลและ
แหล่งเพาะเช้ือโรค

จัดท าตะแกรงกันนก
ด้านหลังอาคารเรียน  1 
   และด้านหน้า
ห้องเรียนพิเศษและ
ด้านข้างติดถนนอาคาร
เรียน  2

        700,000  พ้ืนท่ีท่ีปรับปรุง มีตะแกรงกันนก
ด้านหลังอาคาร
เรียนและด้านข้าง
และปลอดภัยจาก
เช้ือโรคต่าง ๆ ท่ีนก
เป็นพาหะ

ท.3
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.7 แผนงานการศึกษา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

16 ติดต้ังกันสาดด้านหลัง
อาคารเรียน  4  ช้ัน  4  
(ท.3)

เพ่ือกันแสงแดดส่องเข้า
มาในห้องเรียนและกัน
ฝนสาดเข้าภายในห้องท า
ให้ทรัพย์สินเสียหาย

ติดต้ังกันสาดด้านหลัง
อาคารเรียน  4  ช้ัน  4

        400,000  พ้ืนท่ีท่ีปรับปรุง มีกันสาดด้านหลัง
อาคารเรียน 4 ช้ัน  
4  เพ่ือกันฝนกันแดด

ท.3

17 ก่อสร้างหลังคาคลุม 
(โดมอเนกประสงค์) (ท.3)

เพ่ือสร้างโดม
เอนกประสงค์ให้
นักเรียนท ากิจกรรม
ต่าง ๆ

ก่อสร้างหลังคาคลุม 
(โดมอเนกประสงค์)

     6,000,000 จ านวนหลังคา
โดมอเนกประสงค์

นักเรียนมีท่ีท า
กิจกรรมและกัน
แดดกันฝน

ท.3

18 ติดต้ังระบบเคร่ืองเสียง
ของโรงเรียน (ท.3)

เพ่ือให้มีระบบเคร่ือง
เสียงท่ีมีคุณภาพในการ
ท ากิจกรรมของโรงเรียน

ติดต้ังเคร่ืองเสียงขนาด
ไม่ต่ ากว่า   100  วัตต์  
 พร้อมล าโพง  ไมค์   
และเดินระบบเสียง
ภายในและภายนอก
อาคารเรียนทุกอาคาร

           200,000 จ านวนระบบ
เคร่ืองเสียง

โรงเรียนมีระบบ
เคร่ืองเสียงท่ีมี
คุณภาพใช้ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ

ท.3

19 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในโรงเรียน (ท.3)

เพ่ือมีระบบไฟฟ้าภายใน
โรงเรียนท่ีปลอดภัยและ
ถูกต้องได้มาตรฐานของ
การไฟฟ้า

ปรับปรุงการเดินระบบ
สายไฟฟ้าภายใน
โรงเรียนให้ได้มาตรฐาน
ถูกต้องและปลอดภัย

        700,000 จ านวนอาคาร
เรียนท่ีปรับปรุง

มีระบบไฟฟ้าของ
โรงเรียนท่ีปลอดภัย

ท.3
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.7 แผนงานการศึกษา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

20 เปล่ียนหลังคาอาคาร
เรียน  1  เป็นเมทัลซีท 
(ท.3)

เพ่ือเปล่ียนหลังคาอาคาร
เรียน 1  เป็นเมทัลซีท  
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด
จากการใช้งานมานาน

เปล่ียนหลังคาอาคาร
เรียน 1  เป็นเมทัลซีท

        900,000 พ้ืนท่ีท่ีปรับปรุง มีหลังคาอาคารเรียน
 1  ท่ีได้มาตรฐาน

ท.3

21 เทพ้ืนถนนหน้าอาคาร
เรียน  4  (ท.3)

เพ่ือเทพ้ืนถนนคอนกรีต
หน้าอาคาร4  เพ่ือ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

เทพ้ืนถนนคอนกรีตหน้า
อาคารเรียน  4

        700,000 พ้ืนท่ีท่ีปรับปรุง มีพ้ืนถนนท่ีน้ าฝนไม่
ท่วมขังนักเรียนเดิน
ได้สะดวก

ท.3

22 ก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดวร
นาถบรรพต (ท.4 )

เพ่ือให้มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน

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

23 ก่อสร้างหลังคา (โดม) 
คลุมสนามบาส (ท.4 )

เพ่ือให้โรงเรียนสถานท่ี
จัดกิจกรรมในท่ีร่มท่ี
เหมาะสม

ก่อสร้างหลังคา (โดม) 
คลุมสนามบาส จ านวน 
1 แห่ง

     5,000,000  หลังคา (โดม) 
จ านวน 1 แห่ง

โรงเรียนมีท่ีจัด
กิจกรรมในร่ม
เหมาะสม

ท.4

24 ปรับพ้ืนรอบอาคาร
เรียนภายในโรงเรียน (ท.
4 )

เพ่ือปรับพ้ืนรอบอาคาร
เรียนให้มีพ้ืนท่ีระดับ
เดียวกันเหมาะสม และ
ปลอดภัย

พ้ืนท่ีรอบอาคารเรียนท้ัง
โรงเรียน

350,000        พ้ืนท่ีรอบอาคาร พ้ืนท่ีรอบอาคาร
เรียนปลอดภัย
เหมาะสม

ท.4
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.7 แผนงานการศึกษา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

25 ปูกระเบ้ืองห้องเรียน
และระเบียงหน้าอาคาร
เรียน  (ท.4 )

เพ่ือปูกระเบ้ือง
ห้องเรียนและระเบียง
หน้าอาคารเรียน 2

ปูกระเบ้ืองห้องเรียน
และระเบียงอาคารเรียน
 2 มีความสะอาด
เหมาะสมต่อการเรียน
การสอน

600,000        จ านวน 1 แห่ง ห้องเรียนและอาคาร
เรียนสะอาด
เหมาะสมต่อการ
เรียนการสอน

ท.4

26 ทาสีอาคารเรียน (ท.4 ) เพ่ือทาสีภายนอกอาคาร
เรียน 1

อาคารเรียนสวยงาม 350,000        จ านวน 1 อาคาร  อาคารเรียนสวยงาม ท.4

27 ก่อสร้างทางเช่ือมต่อ
ระหว่างอาคารเรียน (ท.
4 )

เพ่ือเช่ือมต่อระหว่าง
อาคารเรียน 1 กับอาคาร
เรียนใหม่

 ก่อสร้างทางเช่ือมต่อ
ระหว่างอาคารเรียน 1 
กับอาคารเรียนใหม่

250,000        ทางเช่ือมอาคาร 
จ านวน 1 แห่ง

 เกิดความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

ท.4

28 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว 
พร้อมทาสีรอบโรงเรียน 
(ท.4 )

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว
 พร้อมทาสีรอบโรงเรียน

ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว 
พร้อมทาสีรอบโรงเรียน

        250,000 จ านวนพ้ืนท่ีร้ัว
โรงเรียนท่ี
ปรับปรุง

มีร้ัวโรงเรียน  
สวยงาม และแข็งแรง

ท.4

29 ก่อสร้างเสาธง (ท.4 ) เพ่ือมีเสาธงใหม่ทดแทน
เสาธงเดิม

เสาธง จ านวน 1 เสา         250,000 เสาธง จ านวน 1 
เสา

โรงเรียนมีเสาธงท่ี
เหมาะสม

ท.4

30 ก่อสร้างหลังคา(โดม)
คลุมสนามบาสเกตบอล  
(ท.5)

เพ่ือให้โรงเรียนมีสถานท่ี
จัดกิจกรรมในร่มท่ี
เหมาะสม

สร้างหลังคา(โดม)คลุม
สนามบาสเกตบอล 
จ านวน 1 ท่ี

     4,320,000 หลังคา (โดม)
จ านวน 1 แห่ง

โรงเรียนมีสถานท่ี
จัดกิจกรรมในร่มท่ี
เหมาะสม

ท.5

31 ปรับปรุงป้ายช่ือโรงเรียน
   (ท.5)

เพ่ือให้โรงเรียนมีป้ายช่ือ
ท่ีสวยงาม แข็งแรง 
ทนทาน และสง่างาม

ปรับปรุงป้ายช่ือโรงเรียน
 การสกัดช่ือโรงเรียนลง
บนแผ่นหินอ่อน จ านวน
 1 ท่ี

70,000         โรงเรียนมีป้ายช่ือ
โรงเรียน จ านวน
 1 ท่ี

โรงเรียนมีป้ายช่ือ
โรงเรียนท่ีสวยงาม
แข็งแรง ทนทาน
และมีความสง่างาม

ท.5
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.7 แผนงานการศึกษา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

32 ทาสีอาคารเรียน
ภายนอก  (ท.5)

เพ่ือให้อาคารเรียน
สวยงาม สะอาดตา มี
บรรยากาศท่ีดี

ทาสีอาคารเรียนภายใน
และภายนอกอาคาร
เรียน 2

280,000        โรงเรียนมีอาคาร
เรียนท่ีสวยงาม 
สะอาดตา มี
บรรยากาศท่ีดี 
จ านวน 1 หลัง

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนท่ีสวยงาม 
สะอาดตา มี
บรรยากาศท่ีดี

ท.5

33 ก้ันห้องพัสดุ ช้ันล่าง
อาคารเรียน   (ท.5)

เพ่ือให้โรงเรียนมีห้อง
เก็บวัสดุครุภัณฑ์

ก้ันห้องและติดต้ัง
กระจกพร้อมประตู
อลูมิเนียม ท้ัง 2 ด้าน 
จ านวน 1 ห้อง

250,000        โรงเรียนมีห้อง
พัสดุส าหรับเก็บ
วัสดุครุภัณฑ์ 
จ านวน      1 
ห้อง

โรงเรียนมีห้อง
ส าหรับเก็บวัสดุ
ครุภัณฑ์ท่ีปลอดภัย

ท.5

34 เปล่ียนหลังคาและ
เพดานฝ้าอาคารเรียน  
(ท.5)

เพ่ือให้หลังคาและฝ้า
เพดานอาคารเรียน
สามารถใช้งานได้ดี

เปล่ียนหลังคาและฝ้า
เพดานอาคารเรียน 1

240,000        หลังคาและฝ้า
เพดานอาคาร
เรียน 1 ใช้งานได้ดี

หลังคาและฝ้า
เพดานอาคารเรียน
สามารถใช้งานได้ดี

ท.5

35 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียน  (ท.
5)

เพ่ือให้โรงเรียนมีร้ัวท่ี
สวยงาม คงทน

ปรับปรุงร้ัวโรงเรียน
เป็นสแตนเลส ตลอด
แนวด้านหน้าโรงเรียน

420,000        ร้ัวโรงเรียนเป็น 
สแตนเลส ตลอด
แนวด้าน หน้า
โรงเรียน จ านวน 
 1 ท่ี

โรงเรียนมีร้ัวสแตน
เลสท่ีสวยงาม 
แข็งแรง

ท.5
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.7 แผนงานการศึกษา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

36 ก่อสร้างห้องน้ า ห้องส้วม
  (ท.5)

เพ่ือให้มีห้องน้ า ห้อง
ส้วมท่ีถูกสุขลักษณะและ
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน

ก่อสร้างห้องน้ า ห้องส้วม
 ด้านข้างอาคารเรียน 4

        600,000 โรงเรียนมีห้องน้ า
 ห้องส้วมท่ีถูก
สุขลักษณะและ
เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน 
ร้อยละ 85

 โรงเรียนมีห้องน้ า 
ห้องส้วมท่ีถูก
สุขลักษณะและ
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน

ท.5

37 ปรับปรุงท่อระบายน้ า
ของโรงเรียน  (ท.5)

เพ่ือให้การระบายน้ าเสีย
ของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพไม่
เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง

วางท่อระบายน้ าภายใน
โรงเรียน เช่ือม ต่อกับ
ท่อระบายน้ าของ
เทศบาลนครนครสวรรค์

        300,000  โรงเรียนมีท่อ
ระบายน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพไม่
เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุง 
ร้อยละ 85

การระบายน้ าเสีย  
มีประสิทธิภาพ
ปราศจากแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุง

ท.5

38 ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในโรงเรียน  (ท.5)

เพ่ือให้โรงเรียนมีถนนท่ี
มีความปลอดภัยในการ
คมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในโรงเรียน พ้ืนท่ี 
ประมาณ  950 ตรม.

        400,000  ถนนภายใน
โรงเรียนมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม ร้อยละ
 95

โรงเรียนมีถนน
ภายในท่ีมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ท.5

39 ปรับปรุงหลังคา อาคาร
เรียนอนุบาล

เพ่ือให้มีความแข็งแรง
และไม่ร่ัวซึม

หลังคา อาคารเรียน
อนุบาลไม่ร่ัวซึมและ
ทนทาน

        275,000 จ านวน 1 อาคาร อาคารเรียนอนุบาล
ปลอดภัย

ท.6

40 ติดเหล็กดัดหน้าต่าง 
ประตูห้องสมุด อาคาร 3
 ช้ัน 1

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของทางราชการ

ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง 
ประตู อาคาร 3 ช้ัน 1

        210,000 จ านวน 1 อาคาร อาคาร 3 ช้ัน 1 มี
ความปลอดภัย

ท.6

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 396



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 397

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.7 แผนงานการศึกษา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

41 ก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดจอม
คีรีนาคพรต (ท.6 )

เพ่ือให้มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน

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

    12,000,000  อาคารเรียนท่ี
ก่อสร้าง จ านวน 
1 หลัง

มีอาคารสถานท่ี
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ท.6

42 ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารพร้อมทาสี ร.ร.ท.6

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร พร้อมทาสี
ภายนอกอาคารเรียน

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารพร้อมทาสี

        800,000  จ านวน 1 อาคาร อาคารเรียนสวยงาม ท.6

43 ปรับปรุงปูกระเบ้ืองพ้ืน
ล่างระหว่างอาคารถาวร
นิยมและอาคารศรีสุคต

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและ
เอ้ือประโยชน์ในการ
เรียนการสอนของ
นักเรียน

ปูกระเบ้ืองพ้ืนล่าง
ระหว่างอาคารถาวร
นิยมและอาคารศรีสุคต

350,000        พ้ืนท่ีปูกระเบ้ือง เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
 สะอาดและสวยงาม

ท.7

44 ก่อสร้างหลังคาสแลนกัน
แสงแดดบริเวณอาคาร
อนุบาล

เพ่ือป้องกันแสงแดด
บริเวณอาคารอนุบาล

ก่อสร้างหลังคาสแลนกัน
แสงแดดบริเวณอาคาร
อนุบาล

200,000        หลังคาสแลนกัน
แสงแดด จ านวน
 1 แห่ง

มีหลังคาสแลนกัน
แสงแดด ท่ีแข็งแรง 
คงทน สวยงาม

ท.7

45 ก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
สุคตวราราม   (ท.7 )

เพ่ือให้มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน

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

    12,000,000  อาคารเรียนท่ี
ก่อสร้าง จ านวน 
1 หลัง

มีอาคารสถานท่ี
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ท.7
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.7 แผนงานการศึกษา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

46 ก่อสร้างหลังคาสแลนกัน
แดดบริเวณด้านข้าง
ก าแพง (ท.7)

เพ่ือจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

ก่อสร้างหลังคาสแลนกัน
แดดบริเวณด้านข้าง
ก าแพง

200,000        จ านวนหลังคา 
สแลนกันแดด

มีหลังคาสแลนกัน
แสงแดด ท่ีแข็งแรง 
คงทน สวยงาม

ท.7

47 ก่อสร้างแผงป้องกันแดด
เมทัลชีท อาคารถาวร
นิยมอาคารกฤษณลักษณ์
 (ท.7)

เพ่ือกันแดดส าหรับ
อาคารถาวรนิยม
และกฤษณลักษณ์

แผงป้องกันแดด
เมทัลชีท อาคารถาวร
นิยม อาคารกฤษณลักษณ์

300,000        จ านวนแผง
ป้องกันแดด
เมทัลชีท 

มีแผงป้องกันแดด
เมลทัลซีลท่ีแข็งแรง
 สวยงาม

ท.7

48 ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท 
ระหว่างอาคารศรีสุคต
กับอาคารถาวรนิยม (ท.7)

เพ่ือป้องกันแสงแดด
และสายฝนส าหรับ
อาคารศรีสุคตและถาวร
นิยม

ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท 
ระหว่างอาคารศรีสุคต
กับอาคารถาวรนิยม

400,000        จ านวนหลังเมทัล
ชีท 

มีหลังคาเมทัลชีทท่ี
แข็งแรง สวยงาม

ท.7

49 ปูกระเบ้ืองโรงอาหาร
บริเวณท่ีขายอาหารและ
ประกอบอาหาร (ท.7)

เพ่ือปรับปรุงโรงอาหาร
ให้มีความสะอาดและถูก
สุขอนามัยในการ
ประกอบอาหาร ส าหรับ
นักเรียน

ปูกระเบ้ืองโรงอาหาร
บริเวณท่ีขายอาหารและ
ประกอบอาหาร

450,000        จ านวนพ้ืนท่ีปู
กระเบ้ือง

มีโรงอาหารบริเวณ
ท่ีขายอาหารและ
ประกอบอาหาร ถูก
สุขอนามัย

ท.7

50 เปล่ียนประตูร้ัวโรงเรียน
เป็นประตูร้ัวสแตนเลส  
(ท.7)

เพ่ือความสวยงาม และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

เปล่ียนประตูร้ัวโรงเรียน
เป็นประตูร้ัวสแตนเลส 
จ านวน 2 แห่ง

 200,000        จ านวนประตูร้ัว
โรงเรียนท่ีเปล่ียน

มีประตูท่ีสวยงาม 
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ท.7
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.7 แผนงานการศึกษา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

51 โดมหลังคาเมทัลซีท (ท.7) เพ่ือป้องกันแสงแดด
และสายฝนบริเวณหน้า
เสาธง

ก่อสร้างหลังคา
เมทัลชีทหน้าเสาธง

4,000,000     จ านวนหลังคา
เมทัลชีท 

มีหลังคาเมทัลชีท ท่ี
แข็งแรง สวยงาม

ท.7

52 ก่อสร้างทางเดินพร้อม
หลังคาเมทัลชีท ยาว 
250 เมตร (ท.7)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่นักเรียน และป้องกัน
แสงแดดและสายฝน

ทางเดินหน้าอาคารศรี
สุคตถึงระหว่างทางเดิน
อาคารกฤษณลักษณ์
และอาคารถาวรนิยม

500,000        จ านวนพ้ืนท่ี
ทางเดินและ
จ านวนหลังคา
เมทัลชีท

มีหลังคาเมทัลชีท ท่ี
แข็งแรง สวยงาม
และได้มาตรฐาน 
ปลอดภัยส าหรับ
นักเรียน

ท.7

53 ติดต้ังพัดลมฟักทองบน
หลังคาอาคารเรียน
อาคารศรีสุคต, อาคาร
ถาวรนิยม, อาคาร
กฤษณลักษณ์ (ท.7)

เพ่ือใช้ในการระบาย
ความร้อนภายในอาคาร

ติดต้ังพัดลมฟักทองบน
หลังคาอาคารศรีสุคต, 
อาคารถาวรนิยม, 
อาคารกฤษณลักษณ์
จ านวน 24 ลูก/ปี

120,000        จ านวนพัดลมท่ี
ติดต้ัง

มีหลังคาพัดลม
ฟักทองท่ีแข็งแรง 
สวยงาม

ท.7

54 ก่อสร้างท่อระบายน้ า
โรงเรียน 100 เมตร (ท.7)

เพ่ือให้ระบายน้ าได้
สะดวก

ท่อระบายน้ ายาว 100 
เมตร

300,000        จ านวนความยาว
ท่อระบายน้ า

มีท่อระบายน้ า ท่ี
ระบายน้ าได้ดี

ท.7

55 ทาสีร้ัวโรงเรียน และ
ห้องน้ าหลังโรงอาหาร 
(ท.7)

เพ่ือความสวยงาม และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ทาสีร้ัวโรงเรียนและ
ห้องน้ าหลังโรงอาหาร

300,000        จ านวนพ้ืนท่ีทาสี
ร้ัวโรงเรียน

มีร้ัวและห้องน้ าท่ี
สวยงาม และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ท.7

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 399



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 400

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.7 แผนงานการศึกษา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

56 ทาสีอาคารเรียน
ภายนอกอาคาร
ตึกกฤษณลักษณ์, ตึกศรี
สุคต, ตึกถาวรนิยม, ตึก
อนุบาล (ท.7)

เพ่ือความสวยงาม และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ทาสีอาคารเรียน
ภายนอกอาคาร
ตึกกฤษณลักษณ์, ตึกศรี
สุคต, ตึกถาวรนิยม, ตึก
อนุบาล จ านวน 4 อาคาร

500,000        จ านวนพ้ืนท่ีทาสี มีตึกท่ีสวยงาม และ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ท.7

57 ปรับปรุงอาคารเรียนโดย
เปล่ียนประตูเป็นไม้อัด 
พร้อมทาสีประตู
ห้องเรียนตึกถาวรนิยม  
ตึกศรีสุคต, ตึกกฤษณ
ลักษณ์  (ท.7)

เพ่ือความสวยงาม และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ปรับปรุงอาคารเรียนโดย
เปล่ียนประตูเป็นไม้อัด 
พร้อมทาสีประตู
ห้องเรียนตึกถาวรนิยม  
ตึกศรีสุคต, ตึกกฤษณ
ลักษณ์  จ านวน 50 บาน

300,000        จ านวนประตูท่ี
ปรับปรุงและทาสี

มีประตูท่ีสวยงาม 
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ท.7

58 ปรับปรุงประตูห้องน้ า
เป็นบานพลาสติก ตึก 
กฤษณลักษณ์, ตึกศรี
สุคต, ตึกถาวรนิยม 
(ท.7)

เพ่ือความสวยงาม และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ประตูห้องน้ าเป็นบาน
พลาสติกตึกกฤษณ
ลักษณ์, ตึกศรีสุคต, ตึก
ถาวรนิยม จ านวน 21 
บาน

150,000        จ านวนประตู
ห้องน้ า

มีประตูท่ีสวยงาม 
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ท.7

59 เปล่ียนรางน้ าหลังคาโรง
อาหาร (ท.7)

เพ่ือความสะอาดและถูก
สุขอนามัยของนักเรียน

เปล่ียนรางน้ าหลังคาโรง
อาหาร จ านวน 1 แห่ง

50,000         จ านวนรางน้ า มีรางน้ า ท่ีแข็งแรง 
สวยงาม

ท.7

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 400



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 401

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.7 แผนงานการศึกษา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

60 ก่อสร้างทางเช่ือมต่อ
ระหว่างอาคารศรีสุคต
และอาคารพระครู
นิทัศน์วรคุณ (ชมเดช
ด่าน) ทางเดิน (ท.7)

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
ประสานงานของครู 
นักเรียนและผู้มาติดต่อ
ราชการ

ก่อสร้างทางเดินเท้า
เช่ือมโครงเหล็กกล้าและ
ตาข่ายเหล็กรอบข้าง 
พร้อมหลังคากันแดด
และฝน

300,000        จ านวนพ้ืนท่ี
ก่อสร้างทาง
เช่ือมต่ออาคาร

มีทางเดินเท้าท่ี
สะดวกปลอดภัย
และได้มาตรฐาน

ท.7

61 ทางเช่ือมต่ออาคาร (ท.8) เพ่ือเช่ือมต่ออาคารเรียน
 1 และอาคารเรียน 2

ทางเช่ือมต่ออาคารเรียน
 1 และอาคารเรียน 2  
จ านวน 1 แห่ง

200,000        ทางเช่ือมอาคาร 
จ านวน 1 แห่ง

เกิดความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

ท.8

62 ก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดไทร
เหนือ  (ท.8 )

เพ่ือให้มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน

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

    12,000,000  อาคารเรียนท่ี
ก่อสร้าง จ านวน 
1 หลัง

มีอาคารสถานท่ี
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ท.8

63 ปูกระเบ้ืองภายใน
ห้องเรียน อาคารเรียน 2
  (ท.8 )

เพ่ือปูกระเบ้ืองภายใน
ห้องเรียน อาคารเรียน 2
 ให้เกิดความสะดวกใน
การท ากิจกรรม

ปูกระเบ้ืองภายใน
ห้องเรียน อาคารเรียน 2
 จ านวน 8 ห้อง ขนาด
ห้องละ 64 ตร.ม. รวม
พ้ืนท่ี 512 ตร.ม.

230,400         ปูกระเบ้ือง 
จ านวน 8 ห้อง

ห้องเรียนสะอาด
สวยงามและใช้งาน
ได้สะดวก

ท.8

64 ทาสีอาคารเรียน 2  (ท.8
 )

เพ่ือให้เกิดความสวยงาม
สร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้

ทาสีภายนอกและ
ภายในอาคารเรียน 2

350,000         ทาสีอาคารเรียน
 2

เกิดความสวยงาม
สร้างบรรยากาศใน
การจัดการเรียนการ
สอนได้ดี

ท.8

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 401



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 402

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.7 แผนงานการศึกษา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

65 ก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครนครสวรรค์

 - เพ่ือให้อาคารเรียนมี
ความพร้อมในการจัด
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-  เพ่ือให้มีสถานท่ีท า
กิจกรรมและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ครบทุกกิจกรรม
ของแต่ละระดับช้ันเรียน

สร้างอาคารเรียน 
จ านวน  2 หลัง 
รายละเอียดตามแบบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน และ
แบบแปลนเทศบาลท่ี
แก้ไขเปล่ียนแปลง

    28,000,000 จ านวนอาคาร
เรียน ท่ีก่อสร้าง

 - การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลมี
คุณภาพได้
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ
- สถานศึกษามีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม
และเกิดประโยชน์
ใช้สอยอย่างคุ้มค่า

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ (ท.9)

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 402



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 403

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.7 แผนงานการศึกษา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

66 ก่อสร้างอาคารหอพัก
นักเรียนโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครสวรรค์

 - เพ่ือส่งเสริมด้านการ
กีฬาให้กับนักเรียน
- เพ่ือสนองตอบต่อ
นโยบายกีฬา ของคณะ
ผู้บริหารเทศบาล
- เพ่ือสร้างโอกาสในการ
พัฒนาการกีฬาให้กับ
นักเรียนในเขตเทศบาล 
และพ้ืนท่ีใกล้เคียง

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 4
 ช้ัน ขนาด 9.50x27.00 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,026 ตาราง
เมตร พร้อมติดต้ังระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบ
สุขาภิบาล และครุภัณฑ์
 จ านวน 2 หลัง 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล ปรับปรุง
จากแบบมาตรฐานของ
กรมส่งเสริมฯ

    36,000,000     15,000,000 จ านวนอาคาร
หอพักท่ีก่อสร้าง

นักเรียนมีหอพักท่ี
ถูกสุขลักษณะและ
เหมาะสม

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ (ท.9)

67 ก่อสร้างอาคารโรง
อาหารโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ใช้โรงอาหารท่ีมี
มาตรฐาน ด้าน
โภชนาการ ด้าน
สุขาภิบาล และการ
ประกอบอาหารท่ี
ถูกสุขอนามัย

สร้างอาคารโรงอาหาร 
จ านวน 1 หลัง 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล

     5,000,000 อาคารโรงอาหาร
 1 หลัง

โรงอาหารเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และเกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่า

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ (ท.9)

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 403



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 404

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.7 แผนงานการศึกษา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

68 ปรับปรุงโรงยิม 
อเนกประสงค์ โรงเรียน
เทศบาลวัดจอมคีรีนาค
พรต

เพ่ือจัดสถานท่ีประกอบ
อาหารส าหรับนักเรียน
ให้ถูกสุขอนามัยแก่
นักเรียน

โรงอาหาร และท่ี
ประกอบอาหาร จ านวน
 1 แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล
 ปรับปรุงจากแบบ
มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมฯ

        500,000 โรงอาหาร และท่ี
ประกอบอาหาร 
จ านวน 1 แห่ง

 - การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลมี
คุณภาพได้
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ
- สถานศึกษามีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม
และเกิดประโยชน์
ใช้สอยอย่างคุ้มค่า

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ (ท.9)

69 ป้ายช่ือโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพ่ือให้ประชาชนได้
ทราบแหล่งท่ีต้ังของ
โรงเรียนท่ีถูกต้อง

ป้ายช่ือโรงเรียน จ านวน
 1 แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล
 ปรับปรุงจากแบบ
มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมฯ

        300,000 ประชาชนรู้จัก
แหล่งท่ีต้ัง
โรงเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

สถานท่ีศึกษามีป้าย
ช่ือท่ีชัดเจน
เรียบร้อยสวยงาม
และเกิดประโยชน์
ใช้สอยอย่างคุ้มค่า

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ (ท.9)
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.7 แผนงานการศึกษา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

70 ป้อมยามหอพักโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือให้มีประสิทธิภาพใน
การรักษาความปลอดภัย

ป้อมยามหอพัก จ านวน 
1 หลัง รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาล 
ปรับปรุงจากแบบ
มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมฯ

        200,000 นักเรียนโรงเรียน
กีฬามีความ
ปลอดภัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

สถานท่ีศึกษามีความ
เป็นระเบียบ
ปลอดภัยและเกิด
ประโยชน์ใช้สอย
อย่างคุ้มค่า

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ (ท.9)

71 ก่อสร้างเสาธงโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือให้มีสถานท่ีท า
กิจกรรมในการ
แสดงออกถึงความรัก
ชาติตามแบบแผน
ประเพณี

ก่อสร้างฐานรอบเสาธง
และติดต้ังเสาธง 1 แห่ง 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล ปรับปรุง
จากแบบมาตรฐานของ
กรมส่งเสริมฯ

        200,000 นักเรียนมี
จิตส านึกในการ
รักชาติร้อยละ 
100

สถานท่ีศึกษามีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม
และเกิดประโยชน์
ใช้สอยอย่างคุ้มค่า

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ (ท.9)

72 ก่อสร้างโรงซักรีดผ้า 
โรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพ่ือให้มีสถานท่ีจัดการ
เก่ียวกับการซักผ้า รีดผ้า
 ให้กับนักกีฬาท่ีถูก
สุขลักษณะ

ก่อสร้างโรงซักรีดผ้า 
จ านวน 1 แห่ง

        500,000  นักเรียนมี
เส้ือผ้าท่ีสะอาด
ถูกสุขลักษณะ
ร้อยละ 90

 โรงเรียนมีโรงซักรีด
ผ้า ท่ีเพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียนทุก
คน

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ (ท.9)

73 ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือบอกท่ีต้ังของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 1 ป้าย

40,000         ป้ายช่ือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 1 ป้าย

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีป้ายช่ือ
บอกอาคารศูนย์ฯ

ศพด.ท.5
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.7 แผนงานการศึกษา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

74 ต่อเติมหลังคาและร้ัว
สนามเด็กเล่น

เพ่ือให้เด็กเล็กมีสนาม
เด็กเล่นท่ีปลอดภัยและ
เหมาะสมแก่การเรียนรู้
และการจัดกิจกรรม
กลางแจ้ง

หลังคาและร้ัวเหล็ก
สนามเด็กเล่น 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาล)

350,000        จ านวน 1 แห่ง เด็กเล็กมีสนามเด็ก
เล่นท่ีมีความ
ปลอดภัยและ
เหมาะสม

ศพด.ทน.นว.

รวมงบประมาณ 97,443,000    49,962,000    51,442,000    16,567,000    16,412,400    
รวมจ านวนโครงการ 14               10               10               29               17               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
    6.8 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

1 ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์สาธิตแสดง
สินค้า

เพ่ือพัฒนาอาคาร
สถานท่ีให้มี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์สาธิตแสดง
สินค้า

5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
สัญญา

พัฒนาอาคารให้มี
ประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐาน

กองสวัสดิการ
สังคม

2 ปรับปรุงซ่อมแซม
บ ารุงรักษาหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน

เพ่ือให้หอกระจายข่าว
หมู่บ้าน/ชุมชน ใช้งาน
ได้ตามปกติ

ปรับปรุงซ่อมแซม
บ ารุงรักษาหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารจากทาง
เทศบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

รวมงบประมาณ 5,100,000     5,100,000     5,100,000     5,100,000     5,100,000     
รวมจ านวนโครงการ 2                 2                 2                 2                 2                 

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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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)

1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิงริมแม่น ้าน่าน 
ตั งแต่ศาลเจ้าถึง
สะพานข้ามแม่น ้าน่าน
ฝ่ังตรงข้ามวัดปากน ้าโพ
เหนือ

เพ่ือป้องกันตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เข่ือนป้องกันตล่ิงและ
ถนนล้าลองหลังเข่ือน 
ยาว 1,520 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
เทศบาล

     176,000,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
เข่ือนป้องกัน
ตล่ิงและถนน
ล้าลองหลัง
เข่ือน

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพื นท่ีได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
มีเส้นทางคมนาคม
ใช้สัญจรป้องกัน
ปัญหาน ้าเอ่อล้น
ตล่ิง

ส้านักการช่าง

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1
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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)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1

2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิงริมแม่น ้าเจ้าพระยา
 ฝ่ังวัดเขา ตั งแต่บริเวณ
เชิงสะพานเดชา ถึง
หน้าบริษัทเสริมสุข 
จ้ากัด

เพ่ือป้องกันตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เข่ือนป้องกันตล่ิงและ
ปรับปรุงถนนหลังเข่ือน
ยาว 1,320 เมตรตาม
แบบแปลนรายละเอียด
เทศบาล

     150,000,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
เข่ือนป้องกัน
ตล่ิง เพ่ือลด
ปัญหาน ้าท่วม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพื นท่ีได้รับความ
สะดวกปลอดภัยมี
เส้นทางคมนาคม
ใช้สัญจรป้องกัน
ปัญหาน ้าเอ่อล้น
ตล่ิง

ส้านักการช่าง

3 ก่อสร้างคันป้องกันน ้า
ท่วม
ถนนริมน ้าจากหน้า
โรงเรียนอนุบาลไปตาม
ริมแม่น ้าเจ้าพระยาถึง
ข้างวัดเข่ือนแดงและ
ตามแนวถนนสวรรค์วิถี
 ถึงแยกสันคู

เพ่ือป้องกันน ้า
ท่วมชุมชนเมือง
นครสวรรค์

คันป้องกันน ้าท่วมยาว 
3,224 เมตร พร้อมงาน
ประกอบตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

     150,000,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
เข่ือนป้องกัน
ตล่ิง เพ่ือลด
ปัญหาน ้าท่วม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

ป้องกันปัญหาน ้า
ท่วมได้อย่าง
เต็มรูปแบบ

ส้านักการช่าง
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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)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1

4 ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิงริมแม่น ้าปิงบริเวณ
เกาะยมจากจุดสิ น
เข่ือนบริเวณต้นน ้า
เจ้าพระยาถึงเชิง
สะพานนิมมานรดี

เพ่ือป้องกันตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เข่ือนป้องกันตล่ิงและ
ถนนล้าลองหลังเข่ือน 
ยาว 1,178 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

     117,800,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
เข่ือนป้องกัน
ตล่ิง เพ่ือลด
ปัญหาน ้าท่วม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพื นท่ีได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
มีเส้นทางคมนาคม
ใช้สัญจรป้องกัน
ปัญหาน ้าเอ่อล้น
ตล่ิง

ส้านักการช่าง

5 ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิง ริมแม่น ้าน่าน
บริเวณเกาะยม จาก
จุดสิ นสุดเข่ือนบริเวณ
ต้นน ้าเจ้าพระยาถึง
สะพานข้ามแม่น ้าน่าน
ฝ่ังวัดปากน ้าโพเหนือ

เพ่ือป้องกันตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เข่ือนป้องกันตล่ิงและ
ถนนล้าลองหลังเข่ือน 
ยาว 1,580 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

     158,000,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
เข่ือนป้องกัน
ตล่ิง เพ่ือลด
ปัญหาน ้าท่วม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพื นท่ีได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
มีเส้นทางคมนาคม
ใช้สัญจรป้องกัน
ปัญหาน ้าเอ่อล้น
ตล่ิง

ส้านักการช่าง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 410



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 411

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)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1

6 ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิงริมแม่น ้าเจ้าพระยา
 ตั งแต่ศาลเจ้าถึงท่า
ข้าวก้านันทรง

เพ่ือป้องกันตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เข่ือนป้องกันตล่ิงและ
ถนนล้าลองหลังเข่ือน
ยาว 958 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
เทศบาล

       95,800,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
เข่ือนป้องกัน
ตล่ิง เพ่ือลด
ปัญหาน ้าท่วม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพื นท่ีได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
มีเส้นทางคมนาคม
ใช้สัญจรป้องกัน
ปัญหาน ้าเอ่อล้น
ตล่ิง

ส้านักการช่าง

7 ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิงบริเวณเกาะยม 
จากสะพานนิมมานรดี 
ถึงบริเวณวัดคลองคาง

เพ่ือป้องกันตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เข่ือนป้องกันตล่ิงและ
ปรับปรุงถนนหลังเข่ือน
ยาว 457 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
เทศบาล

       45,700,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
เข่ือนป้องกัน
ตล่ิง เพ่ือลด
ปัญหาน ้าท่วม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพื นท่ีได้รับความ
สะดวกปลอดภัยมี
เส้นทางคมนาคม
ใช้สัญจรป้องกัน
ปัญหาน ้าเอ่อล้น
ตล่ิง

ส้านักการช่าง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 411



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 412

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)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1

8 ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิงพังริมแม่น ้า
เจ้าพระยาบริเวณ
เกาะญวน

เพ่ือป้องกันตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เข่ือนป้องกันตล่ิง ยาว 
1,324 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

       85,000,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
เข่ือนป้องกัน
ตล่ิง เพ่ือลด
ปัญหาน ้าท่วม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

ป้องกันตล่ิงพัง
และท้าให้เกิด
ความสวย
งามตระการตา
สร้างความ
ประทับใจแก่ผู้มา
เย่ียมชม

ส้านักการช่าง

9 ติดตั งเคร่ืองผลักดันน ้า
แม่น ้าเจ้าพระยา 
บริเวณใต้สะพาน
เดชาติวงศ์

เพ่ือช่วยให้น ้าใน
แม่น ้าเจ้าพระยา
ไหลผ่านสะพานเด
ชาติวงศ์ได้เร่งน ้า
ในช่วงน ้าหลาก

เคร่ืองผลักดันน ้าไฮดรอ
ลิคพร้อมเคร่ืองต้น
ก้าลังไฮดรอลิคและโป๊ะ
เหล็กพร้อมระบบบังคับ
เลี ยวเดินหน้าถอยหลัง 
ปรับบังคับความเร็วการ
ผลักดันน ้าความสามารถ
ในการดันน ้าไม่น้อยกว่า
 90,000  ลิตร/นาที  
จ้านวน  30  เคร่ือง

     150,000,000 จ้านวนเคร่ือง
ผลักดันน ้าไฮ
ดรอลิคพร้อม
เคร่ืองดัน
ก้าลังไฮดรอลิค

ลดระดับน ้าใน
แม่น ้าปิง น่านและ
เจ้าพระยาช่วงท่ี
ไหลผ่านตัวเมือง
นครสวรรค์ไม่ก่อ
ปัญหาน ้าเอ่อล้น
เข้าตัวเมืองในช่วง
อุทกภัย

ส้านักการช่าง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 412



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 413

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)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1

10 พัฒนาพื นท่ีเพ่ือ
สวนสาธารณะและ
กิจกรรมสันทนาการ 
หนองหัวสวน และ
หนองปลายไร่ (พื นท่ี
เฉพาะเกาะยม)

เพ่ือรองรับการ
พัฒนาต้นแม่น ้า
เจ้าพระยาให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียว
ระดับประเทศถึง
ระดับนานาชาติ

ปรับปรุงพื นท่ี ก่อสร้าง
สาธารณะอาคารกีฬา
กลางแจ้ง และอาคาร
กีฬาในร่มในพื นท่ี นสล.
หนองหัวสวนและหนอง
ปลายไร่ ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

       40,000,000 ประชาชนได้
พื นท่ีสวน
สาธารณะใน
การพักผ่อน 
เพ่ิมขึ น 
จ้านวน 1 แห่ง

ราษฏรท่ีอยู่อาศัย
ในพื นท่ีมีท่ีใช้ใน
การพักผ่อนเพ่ิม
รายได้จากการ
ท่องเท่ียว

ส้านักการช่าง

11 ก่อสร้างผิวจราจร ค.
ส.ล. พร้อมระบบ
ระบายน ้าและรวบรวม
น ้าเสีย ถนนหลังคัน
ป้องกันน ้าท่วมจาก
บริเวณสุดเขตเทศบาล
ถึงบริเวณสะพานป้อม
หน่ึง

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
เดินทาง 
การจราจร การ
ขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กว้าง 9.00 
เมตร ทางเท้า,โคมไฟ
ถนน พร้อมระบบ
ระบายน ้าและรวบรวม
น ้าเสีย ยาวประมาณ 
4,500 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

150,000,000      - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ใน
การสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 - ลดปัญหา
น ้าท่วมใน
พื นท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพื นท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 413



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 414

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)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1

12 ก่อสร้างผิวจราจร ค.
ส.ล. พร้อมท่อระบาย
น ้า ตามผังเมืองรวม
ถนนสาย ข (บริเวณ
เกาะยม) (เสนอโดย
ชุมชนเกาะยม)

เพ่ือเปิดพื นท่ีและ
รองรับการ
ขยายตัวของชุมชน
และปริมาณ
การจราจรใน
อนาคต

ผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 
0.20 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 
เมตร ทางเท้าและโคม
ไฟถนนเขตทาง กว้าง
รวม 16 เมตร ยาว 
2,450 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

60,000,000        - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ใน
การสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 - ลดปัญหา
น ้าท่วมใน
พื นท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ประชาชนมี
ทางเลือกเส้นทางนี 
ใช้ใน การสัญจร
เพ่ิมขึ น ลด
อุบัติเหตุท่ีอาจ
เกิดขึ น
ตามแนวทางแยก
สายหลักเดิม

ส้านักการช่าง

13 ก่อสร้างผิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนพรหมนิมิตร
 พร้อมก่อสร้างเกาะ
กลางถนนทางเท้า ท่อ
ระบายน ้า และระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร พื นท่ีไม่น้อย
กว่า 19,370 ตารางเมตร
 พร้อมก่อสร้างท่อ
ระบายน ้าทางเท้าและ
เกาะกลางตามแนวถนน
ยาว 2,768 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

       60,000,000  - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ใน
การสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 - ลดปัญหา
น ้าท่วมใน
พื นท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพื นท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 414



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 415

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)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1

14 ก่อสร้างระบบป้องกัน
น ้าท่วมพื นท่ีชุมชน
เกาะยมเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น ้าท่วมบริเวณ
พื นท่ีชุมชนเกาะยม

ก่อสร้างระบบป้องกัน
น ้าท่วม จ้านวน 1 แห่ง 
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

     727,000,000  - ลดปัญหา
น ้าท่วมใน
พื นท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพื นท่ีได้รับ
ความปลอดภัย

ส้านักการช่าง

15 ก่อสร้างระบบป้องกัน
น ้าท่วมพื นท่ีชุมชนวัด
เขาเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น ้าท่วมบริเวณ
พื นท่ีชุมชนวัดเขา

ก่อสร้างระบบป้องกัน
น ้าท่วม จ้านวน 1 แห่ง 
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

     315,000,000  - ลดปัญหา
น ้าท่วมใน
พื นท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพื นท่ีได้รับ
ความปลอดภัย

ส้านักการช่าง

16 ก่อสร้างระบบป้องกัน
น ้าท่วมพื นท่ีชุมชน
บางปรอง สถานีรถไฟ
ปากน ้าโพเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น ้าท่วมบริเวณ
พื นท่ีชุมชน
บางปรอง สถานี
รถไฟปากน ้าโพ

ก่อสร้างระบบป้องกัน
น ้าท่วม จ้านวน 1 แห่ง 
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

       60,000,000  - ลดปัญหา
น ้าท่วมใน
พื นท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพื นท่ีได้รับ
ความปลอดภัย

ส้านักการช่าง

17 ก่อสร้างระบบป้องกัน
น ้าท่วมพื นท่ีชุมชน
เกาะญวนเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น ้าท่วมบริเวณ
พื นท่ีชุมชนเกาะ
ญวน

ก่อสร้างระบบป้องกัน
น ้าท่วม จ้านวน 1 แห่ง 
ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

     268,000,000  - ลดปัญหา
น ้าท่วมใน
พื นท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพื นท่ีได้รับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านักการช่าง
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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)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1

18 ก่อสร้างอุทยาน
วัฒนธรรมต้นน ้า
เจ้าพระยา

เพ่ือเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวของ
ภูมิภาคและพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ิน

ก่อสร้างอุทยาน
วัฒนธรรมต้นน ้า
เจ้าพระยา จ้านวน 1 
แห่ง

     150,000,000 ประชาชนได้มี
สถานท่ี
ท่องเท่ียว 
เพ่ิมขึ นจ้านวน
 1 แห่ง

พื นท่ีบริเวณชุมชน
เกาะยมและ
ประชาชนจะได้รับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักการช่าง

รวมงบประมาณ -                 -                 -                 2,023,800,000   934,500,000     
รวมจ านวนโครงการ -                 -                 -                 12                  6                    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แผนงานการพาณิชย์

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

1 ปรับปรุงระบบประปา
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปาให้มีบริการ
น ้าประปาท่ัวถึง
คุณภาพได้มาตรฐาน

ปรับปรุงก่อสร้างโรงสูบน ้าดิบ
-ขยายก้าลังผลิต
-เช่ือมต่อระบบผลิตน ้าจ่ายน ้า
โรงผลิตน ้าเกาะยมและโกสีย์
-ปรับปรุงระบบจ่ายน ้าและถัง
เก็บน ้าส้ารองตามผล
การศึกษาการจัดท้าผังแม่บท
และศึกษาความเหมาะสม
โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาเทศบาลนคร
นครสวรรค์

    330,000,000      330,000,000 จ้านวนโรงสูบน ้า
ดิบอาคารโรง
ผลิตน ้าและความ
ยาวของท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึง
และพอเพียง

ส้านักการประปา

รวมงบประมาณ 330,000,000    330,000,000     -           -             -             
รวมจ านวนโครงการ 1                   1                    -           -             -             

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลนครนครสวรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02/1
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

1 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดภายในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์
 พร้อมระบบบริการ
จัดการภาพ

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

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดความละเอียดสูง พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 300 
กล้อง ติดต้ังโครงข่าย
สายสัญญาณ ระบบ
บันทึกภาพ ประสิทธิภาพ
สูง และปรับปรุงห้องศูนย์
ควบคุมส่ังการ

100,000,000     ปัญหาการเกิด
อาชญากรรม
ในเขตเทศบาล
ลดลงร้อยละ5
 จากปัจจุบัน

ประชาชนมีความ
ม่ันใจในระบบ
รักษาความ
ปลอดภัย ท่ีมีต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองวิชาการและ
แผนงาน งาน
เทคโนโลยีฯ

รวมงบประมาณ -              -              -              100,000,000     -              
รวมจ านวนโครงการ -              -              -              1                   -              

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565)

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 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ส านักปลัดเทศบาล

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของส านัก
ปลัดเทศบาล

1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 60 ตัว ตัวละ 2,500
 บาท

150,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีเบาะนวม จ านวน 250 ตัว ตัวละ 600 บาท 150,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีประชาสัมพันธ์ จ านวน 4 ตัว ตัวละ 2,500 
บาท

10,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลม 18 น้ิว จ านวน 4 เคร่ืองๆละ 1,200 บาท 4,800             ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 1 หลัง 5,500             ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4 ตัวๆละ 1,800 บาท 7,200             ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคาน์เตอร์ จ านวน 1 ชุด 40,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 
20,000 BTU จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 30,600 บาท

91,800            ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถจักรยานยนต์ขนาด 150 ซีซี จ านวน 2 คัน 164,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน     (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 2 เคร่ือง

32,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 2 เคร่ือง

8,600             ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 1 เคร่ือง 9,400             ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง 26,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชุด 85,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ เส้ือชูชีพ จ านวน 10 ตัวๆละ 550 บาท 5,500             ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ห่วงยางขาว/แดง ขนาด 24 น้ิว จ านวน 4 ห่วงๆ
ละ 1,450 บาท

5,800             ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ วีลแชร์ จ านวน 2 คันๆละ 6,900 บาท 13,800            ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถตู้โดยสารขนาด 11 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ จ านวน 1
 คัน

1,600,000        ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

20 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง

34,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

21 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ติดต้ังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม 3/1 , 
ห้องประชุม 3/2 , ห้องหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
 ห้องประธานสภาเทศบาล และห้องเลขานุการ
นายกเทศมนตรี

200,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

22 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์จ านวน 1 ตู้ 7,000             ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

23 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทางระบบ
อินเวอร์เตอร์ ขนาด 42,000 บีทียู จ านวน 4 
เคร่ือง (นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

387,000          129,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

24 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 
60,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง (นอกราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)

82,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 421
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

25 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 11,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

26 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบตู้ต้ังพ้ืน ขนาดไม่น้อยกว่า 
60,000 บีทียู จ านวน 3 เคร่ือง

270,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

27 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 45,000 บีทียู
 แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง อินเวอร์เตอร์ พร้อมระบบ
ไฟฟ้า จ านวน 3 ชุด

453,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

28 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถไฟฟ้าขนาด 14 ท่ีน่ัง จ านวน 2 คัน 1,195,000        ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

29 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถไฟฟ้าขนาด 6 ท่ีน่ัง จ านวน 2 คัน 595,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

30 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3 
เคร่ือง

7,500             ส านักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าท่ี

31 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์บัตรประจ าตัวข้าราชการและพนักงาน
เทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 เคร่ือง
(นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

55,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าท่ี

32 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 24.1 ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว

25,900            ส านักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าท่ี

33 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้รางเล่ือนประหยัดพ้ืนท่ี CPT 9 บาน จ านวน 1 
หลัง (นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

97,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าท่ี
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

34 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,300 ซีซี แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ เกียร์อัตโนมัติ (นอกราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

895,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

35 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับทรงกลม ขาเหล็ก หน้าโฟเมก้า จ านวน 10
 ตัว

45,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

36 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 3 เคร่ือง

51,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ (2) และ
งานการเจ้าหน้าท่ี(1)

37 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 3 เคร่ือง

12,900            ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ (2) และ
งานการเจ้าหน้าท่ี(1)

38 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

16,000          งานเทศกิจ

39 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เคร่ืองพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)จ านวน 1 เคร่ือง

7,700            งานเทศกิจ

40 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAจ านวน 1 
เคร่ือง

2,800            งานเทศกิจ

41 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู จ านวนปีละ 3 
เคร่ือง พร้อมติดต้ัง

141,000         141,000         งานเทศกิจ

42 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์จ านวน 2 ตัว 4,000            งานเทศกิจ
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

43 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีผู้มาติดต่อ จ านวน 20 ตัว 11,000          งานเทศกิจ

44 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา จ านวน 1 คัน

575,000         งานเทศกิจ

45 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คัน

868,000          งานเทศกิจ

46 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

หลังคารถบรรทุกขนาด1ตันชนิดอลูมิเนียม 
จ านวน 1 หลัง

16,000          งานเทศกิจ

47 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FMชนิดติด
รถยนต์ 25 วัตต์

24,000          24,000          24,000          งานเทศกิจ

48 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไฟสัญญาณวับวาบพร้อมสัญญาณเสียงครวญ
ครางและไมค์ประกาศ จ านวน 2 ชุด

55,400          55,400          55,400          งานเทศกิจ

49 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส านักงาน พร้อมเคร่ืองปร้ินเตอร์
และอุปกรณ์ จ านวน 2 เคร่ือง

32,000          งานป้องกันฯ

50 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionแบบฉีดหมึก 
(inkjet) จ านวน 2 เคร่ือง

15,400          งานป้องกันฯ

51 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
เคร่ือง

5,600            งานป้องกันฯ

52 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง รถยนต์ดับเพลิง ส าหรับดับเพลิงในอาคารสูง 
และอาคารขนาดใหญ่ พร้อมชุดดับเพลิงใน
อาคาร และอุปกรณ์ ครบชุด

6,000,000      งานป้องกันฯ
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

53 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ชุดดับเพลิงในอาคาร(เส้ือคลุม,กางเกง,หมวก,
รองเท้า,ฮู๊ด) พร้อมหน้ากากป้องกันควันพิษ 
จ านวน 1 ชุด

90,000          งานป้องกันฯ

54 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิงในอาคาร จ านวน 1 ชุด 80,000          งานป้องกันฯ

55 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง บันไดอลูมิเนียม แบบ 2 ท่อน ส าหรับใช้ใน
งานดับเพลิง จ านวน 3 ชุด

50,000          งานป้องกันฯ

56 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

ถังอากาศเคร่ืองช่วยหายใจพร้อมหน้ากาก 
ส าหรับใช้กับชุดดับเพลิงในอาคาร พร้อม
อุปกรณ์จ านวน 1 ชุด

175,000         งานป้องกันฯ

57 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองตรวจวัดการร่ัวของก๊าซไวไฟ และแก๊ส
พิษ แบบเคล่ือนย้ายได้ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน
 1 ชุด

175,000         งานป้องกันฯ

58 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองตรวจจับควันพิษ และแก๊สร่ัว แบบ
เคล่ือนย้ายได้ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

160,000         งานป้องกันฯ

59 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองฟ้ืนคืนชีพหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 4  เคร่ือง

500,000         งานป้องกันฯ

60 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 เคร่ือง 6,000            งานป้องกันฯ

61 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็ป ขับเคล่ือน
 2 ล้อ ตกแต่งเป็นรถสายตรวจ ส าหรับตรวจ
ภายในรอบอุทยานสวรรค์ พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 คัน

1,100,000      งานป้องกันฯ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 425



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 426

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

62 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ซ่อมใหญ่รถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน ป-5558 
(เบอร์ 14)

250,000         งานป้องกันฯ

63 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ซ่อมใหญ่รถบรรทุกน้ า ทะเบียน 81-8190 
(เบอร์ 16)

250,000         งานป้องกันฯ

64 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ซ่อมใหญ่รถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บท-4307 
(เบอร์ 18)

250,000         งานป้องกันฯ

65 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ซ่อมใหญ่รถยนต์บันไดเล่ือนอัตโนมัติ ทะเบียน
 81-8192 (เบอร์ 10)

250,000         งานป้องกันฯ

66 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ซ่อมใหญ่รถบรรทุกน้ า ทะเบียน 81-8185 
(เบอร์ 11)

250,000         งานป้องกันฯ

67 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ซ่อมใหญ่รถบรรทุกน้ า ทะเบียน 81-8186 
(เบอร์ 13)

250,000         งานป้องกันฯ

68 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ซ่อมใหญ่รถบรรทุกน้ า ทะเบียน 81-8187 
(เบอร์ 17)

250,000         งานป้องกันฯ

69 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ซ่อมใหญ่รถยนต์บันไดเล่ือน ทะเบียน บท-
7264 (หอน้ า)

250,000         งานป้องกันฯ

70 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ซ่อมใหญ่รถบรรทุกน้ า ทะเบียน 81-8188 
(เบอร์ 9)

250,000         งานป้องกันฯ

71 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ซ่อมใหญ่รถบรรทุกน้ า ทะเบียน 81-8189 
(เบอร์ 15)

250,000         งานป้องกันฯ

72 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ซ่อมใหญ่รถบรรทุกน้ า ทะเบียน 81-8253 
(เบอร์ 12)

250,000         งานป้องกันฯ

73 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้ แบบเคร่ืองยนต์ จ านวน 2 
เคร่ือง

100,000         งานป้องกันฯ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 426



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 427

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

74 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ งาน
ป้องกันฯ

บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์
ของงานป้องกันฯ ท่ีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 
บาท ประกอบด้วย

900,000         100,000         100,000         100,000         100,000         งานป้องกันฯ

1.ซ่อมใหญ่รถบรรทุกน้ าหมายเลขทะเบียน 
81-8188 (เบอร์ 9)

งานป้องกันฯ

2.ซ่อมใหญ่รถยนต์บันไดเล่ือนอัตโนมัติ 
หมายเลขทะเบียน 81-8192 (เบอร์ 10)

งานป้องกันฯ

3.ซ่อมใหญ่รถยนต์บรรทุกน้ าหมายเลขทะเบียน
 81-5185 (เบอร์ 11)

งานป้องกันฯ

4.ซ่อมใหญ่รถยนต์บรรทุกน้ าหมายเลขทะเบียน
 81-8253 (เบอร์ 12)

งานป้องกันฯ

5.ซ่อมใหญ่รถยนต์บรรทุกน้ าหมายเลขทะเบียน
 81-8186 (เบอร์ 13)

งานป้องกันฯ

6.ซ่อมใหญ่รถยนต์ดับเพลิงหมายเลขทะเบียน 
ป-5558 (เบอร์ 14)

งานป้องกันฯ

7.ซ่อมใหญ่รถยนต์บรรทุกน้ าหมายเลขทะเบียน
 81-8189 (เบอร์ 15)

งานป้องกันฯ

8.ซ่อมใหญ่รถยนต์บรรทุกน้ าหมายเลขทะเบียน
 81-8190 (เบอร์ 16)

งานป้องกันฯ

9.ซ่อมใหญ่รถยนต์บรรทุกน้ าหมายเลขทะเบียน
 81-8187 (เบอร์ 17)

งานป้องกันฯ

10.ซ่อมใหญ่รถยนต์ดับเพลิงหมายเลขทะเบียน
 บท-4307 (เบอร์ 18)

งานป้องกันฯ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 427



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 428

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

11.ซ่อมใหญ่รถยนต์บันไดเล่ือนหมายเลข
ทะเบียน บท-7264 (หอน้ า)

งานป้องกันฯ

75 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เรือดับเพลิงกู้ภัยท าด้วยอลูมิเนียม จ านวน 1 ล า 16,000,000     ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

76 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เคร่ืองสูบน้ าดับเพลิงชนิดหาบหามจ านวน 1 ชุด 1,396,000      ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

77 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ชุดดับเพลิงในอาคารเส้ือคลุม,กางเกง,หมวก,
รองเท้า,ฮู๊ด, จ านวน 1 ชุด

90,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

78 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

ถังอากาศเคร่ืองช่วยหายใจพร้อมหน้ากากและ
อุปกรณ์ส าหรับใช้กับชุดดับเพลิงในอาคาร  
จ านวน 1 ชุด

210,000         ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

79 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิงในอาคาร จ านวน 2 หัว 90,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

80 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้แบบเคร่ืองยนต์เบนซิน 
จ านวน 2 เคร่ือง

100,000         ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

81 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 
ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บจ านวน 1 คัน

868,000         ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

82 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กล็อกเกอร์แบบ 3 ประตู จ านวน 15 ตู้ 105,000         ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

83 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จ านวน 1 กล้อง 13,600          ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 428



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 429

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

84 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
จ านวน 8 กล้อง อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5
 น้ิว เคร่ืองส ารองไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง

350,000         ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

85 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 BTU  จ านวน 2 
เคร่ือง รวมค่าติดต้ัง

64,800          ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

86 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองรับส่งวิทยุแบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์
 ขนาดก าลังส่ง 25 วัตต์ จ านวน 4 เคร่ือง

96,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

87 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง
 รวมค่าติดต้ัง

47,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

88 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 15,000 บีทียู จ านวน 3 เคร่ือง
 รวมค่าติดต้ัง

77,700          ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

89 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถยนต์บันไดเล่ือนอัตโนมัติ ขนาดความสูงไม่
น้อยกว่า 37 เมตร จ านวน 1 คัน

75,000,000     ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

90 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เคร่ืองดูดควัน ระบายควัน จ านวน 1 เคร่ือง 450,000         ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

91 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์     (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

4,300            4,300            งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

92 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้าคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 
เคร่ือง

5,800            5,800            งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

93 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 26,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 ตัว

36,000          งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

94 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีแถว 4 ท่ีน่ัง  จ านวน 20   ชุดๆ ละ 
4,800 บาท

96,000          96,000          งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

95 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับเหล็ก จ านวน 5 ตัว 12,500          12,500          งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

96 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง

50,000          งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

97 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดเพดาน ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 48 
น้ิว รวมค่าติดต้ัง จ านวน 6 ตัว

18,000          งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

98 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ทีวีจอภาพชนิด LED ขนาด 85 น้ิว จ านวน 1 
เคร่ือง พร้อมติดต้ัง

200,000         สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

99 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

16,000          สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

100 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ า
กว่า 60,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด

85,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

101 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 3 ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท 23,700          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

102 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน รถเข็นอเนกประสงค์แบบพับได้ จ านวน 1 คัน 3,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

103 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีบาร์  จ านวน 1 ตัว 1,500            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

104 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเล่ือน จ านวน 1 ตู้ 5,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

105 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 3 หลัง 18,000          18,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานร้องทุกข์

106 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ ชนิดเหล็ก จ านวน 1 ตัว 3,900            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานจัดท า
งบประมาณ
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

107 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนไร้สาย ติดกล้องดิจิตอล DSLR 
จ านวน 1 ชุด

30,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

108 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองเสียงติดรถประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
ไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด
ล าโพงตู้ 15 น้ิว 2 ทาง
พาวเวอร์แอมป์รถยนต์ ขนาด 600x600 1 
เคร่ือง

89,500          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

109 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนส าหรับอัดเสียง พร้อมหูฟัง จ านวน 
1 ชุด

5,500            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

110 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 40 น้ิว ความละเอียด
 1920x1080 พิกเซล จ านวน 1 เคร่ือง

16,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

111 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพน่ิงและวีดีโอระบบดิจิตอล 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

99,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

112 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรโข่ง จ านวน 2 ตัว 9,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

113 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพระบบออนไลน์ 
จ านวน 1 ชุด

65,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

114 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โครงป้ายประชาสัมพันธ์ แบบ x-banner มี
ฐานถังน้ าราคาชุดละ 1,200 บาท จ านวน 10 
ชุด

12,000          12,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

115 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องวิดีโอระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จ านวน
 1 ชุด

89,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

116 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ช่ัน จ านวน 1 เคร่ือง 8,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการข้อมูลฯ

117 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 
เคร่ือง

2,500            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการข้อมูลฯ
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

118 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงานแบบ All in one
 จ านวน 1 เคร่ือง

17,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการข้อมูลฯ

119 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ช่ัน จ านวน 3 เคร่ือง 24,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานธุรการ (2)
งานวิเคราะห์ฯ (1)

120 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 16,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานนิติการ

121 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล

21,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานวิเคราะห์ฯ

122 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ือง

22,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
(งานวิเคราะห์)

123 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จ านวนปีละ
 1 เคร่ือง

2,500            2,500            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานวิเคราะห์ฯ

124 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ช่ันแบบฉีดหมึก จ านวน 2 
เคร่ือง

8,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานจัดท า
งบประมาณ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 434



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 435

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

125 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ช่ันแบบฉีดหมึก จ านวน 2 
เคร่ือง

8,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานนิติกรรมสัญญา

126 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป

127 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ช่ันแบบฉีดหมึก จ านวน 1 
เคร่ือง

7,700            7,700            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

128 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองท าส าเนาแผ่นซีดี ดีวีดี จ านวน 1 เคร่ือง 15,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

129 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผล เพ่ือใช้ในการ
ตัดต่อวิดีโอและออกแบบกราฟฟิค จ านวน 1 
เคร่ือง

85,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

130 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 2 เคร่ือง 42,000          40,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 435



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 436

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

131 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade 
Server จ านวน 3 เคร่ือง

150,000         กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

132 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ I/O Module Network 10G for 
Blade Server จ านวน 1 ชุด

50,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

133 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Router ชนิด 1 CPU Ram แรมไม่
น้อยกว่า 256 MB จ านวน 4 ตัว

20,000          20,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

134 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Network Switch L2 ขนาดไม่น้อย
กว่า 24 ช่องสัญญาณ รองรับ 10GB Network
 ไม่น้อยกว่า 2 Port จ านวน 4 เคร่ือง

96,000          96,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

135 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Poe Network Switch ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 ช่องสัญญาณ +SFP จ านวน 4 เคร่ือง

36,000          36,000          36,000          36,000          36,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

136 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Poe Network Switch ขนาดไม่น้อย
กว่า 24 ช่องสัญญาณ รองรับ 4 SFP+ จ านวน
 2 เคร่ือง

32,000          32,000          32,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

137 บริหารงานท่ัวไป ค่า
ครุภัณฑ์
ท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ กอง
วิชาการและแผนงาน

บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
และทรัพย์สินของกองวิชาการและแผนงาน ท่ี
มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

1,000,000      1,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 436



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 437

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

138 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ชนิด network แบบท่ี 2 
ขนาด A4 จ านวน 2 เคร่ือง

30,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

139 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)  จ านวน 2 เคร่ือง

16,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

140 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ ากว่า
 60,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด

85,000          85,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

141 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรศัพท์ แบบ IP PHONE ชนิดต้ังโต๊ะ 
จ านวน 20 เคร่ือง

50,000          50,000          50,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

142 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้ 7,900            7,900            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

143 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู  4 ล้ินชัก จ านวน 1
 ตู้

4,200            4,200            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

144 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู  6 ล้ินชัก จ านวน 1
 ตู้

4,500            4,500            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

145 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดหาอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ
ภายนอก (NAS Storage) ขนาดไม่น้อยกว่า 8
 ยูนิต HDD จ านวน 1 เคร่ือง

180,000         180,000         กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 437



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 438

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

146 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดหาระบบส ารองกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย
กว่า 20 Kva ชนิดสามเฟสพร้อมติดต้ัง จ านวน
 1 ระบบ

500,000         กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

147 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Network Switch L3 ขนาดไม่น้อย
กว่า 24 ช่องสัญญาณ รองรับsfp+ 10GB 
Network ไม่น้อยกว่า 2 Port จ านวน 5 เคร่ือง

100,000         100,000         กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

148 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Net work SFP+10GB จ านวน 6 ตัว 36,000          36,000          36,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

149 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Net work SFP 1.25 GB แบบ 
single core จ านวน 10 คู่

40,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

150 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Switch 10 GB 16 port SFP+ 
จ านวน 5 ชุด

125,000         กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

151 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จอฉายโปรเจคเตอร์แบบติดต้ังกลางแจ้ง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 น้ิว จ านวน 2 จอ

130,000         กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

152 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ จ านวน
 1 คัน

1,288,000      กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 438



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 439

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

153 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี 
แบบเกียร์อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน

55,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

154 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน รถเข็นอเนกประสงค์แบบพับได้ จ านวน 1 คัน 5,000            5,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

155 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โปรเจคเตอร์แบบฉายประชิดภาพ ความสว่าง
ไม่น้อยกว่า 3,500 Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

100,000         กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

156 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA 2 u rack 
mount จ านวน 3 เคร่ือง

135,000         135,000         135,000         135,000         กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

157 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประมวลผล จ านวน
 1 เคร่ือง

39,000          39,000          39,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

158 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กขนาดเล็ก จ านวน 2 
เคร่ือง

18,000          18,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

159 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 10 
เคร่ือง

25,000          25,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 439



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 440

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

160 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter) 
ชนิด single mode singlecore ความเร็ว 
10/100/1,000 จ านวน 4 ชุด

64,000          64,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

161 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 3MP จ านวน 5 กล้อง พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง

200,000         200,000         200,000         กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

162 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับงาน
ส านักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการ จ านวน 1 
เคร่ือง

20,800          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานธุรการ

163 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800VA จ านวน 1 
เคร่ือง

2,500            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานธุรการ

164 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง

7,900            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานธุรการ

165 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จ านวน 1 
เคร่ือง

2,500            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานสารบรรณ

166 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง

7,900            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานสารบรรณ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 440



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 441

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

167 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ L2 Network Switch ขนาด 48 port
 + Gigabit SFP ไม่น้อยกว่า 2 port จ านวน 2
 เคร่ือง

60,000          60,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

168 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ L2 Network Switch Gigabit SFP 
ไม่น้อยกว่า 8 port Uplink UTP 
10/100/1000ไม่น้อยกว่า 2 port จ านวน 5 
เคร่ือง

70,000          70,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

169 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ L2 Network Switch ขนาด ไม่น้อย
กว่า16 port + Gigabit SFP ไม่น้อยกว่า 2 
port จ านวน 3 เคร่ือง

30,000          30,000          30,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

170 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Ethernet over 
VDSL2 Converter จ านวน 3 ชุด

36,000          36,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

171 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
พร้อมระบบปฏิบัติการ จ านวน 2  เคร่ือง

24,800          24,800          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

172 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 10 ชุด

38,000          38,000          38,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

173 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย จ านวน 2 ชุด

48,000          48,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 441



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 442

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

174 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จ านวน 20 ชุด 14,000          14,000          14,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

175 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ L2 Network POE Switch ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 port POE + 1 FSP จ านวน 5  
เคร่ือง

30,000          30,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

176 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ NAS LOG ขนาดความจุ HDD ไม่
น้อยกว่า 2 x 2TB

10,000          10,000          10,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

177 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กส าหรับ
บันทึกภาพ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง

25,000          25,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

178 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรศัพท์ IP video Phone จ านวน 10  
เคร่ือง

200,000         200,000         200,000         กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

179 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย จ านวน 8 
กล้อง พร้อมระบบบันทึก จ านวน 1 ชุด

60,000          60,000          60,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

180 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000          16,000          16,000          กองวิชาการและ
แผนงาน งานรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 442



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 443

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

181 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานนิติกรรมสัญญา

182 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง

17,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป

183 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จ านวน 1 
เคร่ือง

2,500            กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป

184 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง

8,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป

185 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 3 เคร่ือง

51,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานจัดท า
งบประมาณ

186 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส าหรับคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว 2,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานจัดท า
งบประมาณ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 443



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 444

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

187 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 11,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานนิติกรรมฯ
งานตราเทศบัญญัติ

188 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จ านวน 2 
เคร่ือง

5,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานจัดท า
งบประมาณ

189 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จ านวน 1 
เคร่ือง

2,500            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานนิติกรรมสัญญา

190 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเล่ือน จ านวน 1 
หลัง

5,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานนิติกรรมสัญญา

191 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ชนิด Rack Server  จ านวน 2 เคร่ือง

260,000         กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

192 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 3 เคร่ือง

66,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 444



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 445

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

193 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE ส าหรับงาน
ส านักงาน  จ านวนปีละ 2 เคร่ือง

34,000          34,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

194 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน 2 เคร่ือง

46,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

195 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการส าหรับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวนปีละ 2 ชุด

56,000          56,000          56,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

196 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรม Visual Studio  จ านวนปีละ 1 
ชุด

25,000          25,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

197 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรเจ็กเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 3,000 
Lumens จ านวน 2 เคร่ือง

40,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

198 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ช่ันจ านวน 2 เคร่ือง 14,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

199 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ poe 8 port + 2  L2 Switch 
จ านวนปีละ 4 ชุด

40,000          40,000          40,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

200 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมส านักงาน Office 365 จ านวนปี
ละ 10 ชุด

50,000          50,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

201 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู  4 ล้ินชัก จ านวน 1
 ตู้

4,200            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานจัดท า
งบประมาณ

202 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

22,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานวิเคราะห์ฯ

203 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

4,300            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

204 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

17,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

205 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานหุ้มเบาะหนังมีพนักพิงมีท่ีพัก
แขน จ านวน 2 ตัว

6,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

206 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 
เคร่ือง

2,500            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

207 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด 3,900            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

208 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 3 ตัว 9,600            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

209 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คัน

868,000          กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป

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

20,000          ส านักการคลัง
งานการเงินและ
บัญชี

211 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก จ านวน 5 ตู้ 30,000          ส านักการคลัง
212 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน หลังพิงต่ าหุ้มผ้า จ านวน 2 ตัว 5,600            ส านักการคลัง

213 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน ขาเล็กมีเท้าแขนจ านวน 14 ตัว 21,000          ส านักการคลัง

214 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน หลังพิงต่ าหุ้มหนังจ านวน 2 ตัว 6,200            ส านักการคลัง

215 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 
จ านวน 6  เคร่ือง

132,000         ส านักการคลัง
ธุรการ/พัสดุ/สถิติ
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

216 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 2 เคร่ือง

32,000          ส านักการคลัง
ฝ่ายการเงิน

217 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 11 เคร่ือง 30,800          ส านักการคลัง
การเงิน/สถิติ/
ธุรการ/พัสดุ

218 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาว-ด า 
จ านวน 5 เคร่ือง

39,500          ส านักการคลัง
การเงิน/ธุรการ/
พัสดุ

219 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง

7,700            ส านักการคลัง
การเงิน

220 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง

9,000            ส านักการคลัง
ฝ่ายสถิติ

221 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ส านัก
การคลัง

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของส านักการ
คลัง

500,000         200,000         200,000         200,000         200,000         ส านักการคลัง

222 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จ านวน 1 คัน

40,800          ส านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้

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

20,000          ส านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้

224 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเล่ือนกระจก 
จ านวน 1 ตู้

5,000            ส านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้

225 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า
 ชนิด Network แบบท่ี 1 จ านวน 3 เคร่ือง

16,000          8,000            ส านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

226 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเล่ือนกระจก 
จ านวน 1 ตู้

5,000            ส านักการคลัง
ฝ่ายระเบียบการ
คลัง

227 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเล่ือนทึบ จ านวน 
4 ตู้

20,000          ส านักการคลัง
ฝ่ายระเบียบการ
คลัง

228 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จ านวน 2 
เคร่ือง

5,000            ส านักการคลัง
ฝ่ายระเบียบการ
คลัง

229 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเล่ือนกระจก 
จ านวน 4 ตู้

20,000          ส านักการคลัง
งานสถิติการคลัง

230 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเล่ือนทึบ จ านวน 
4 ตู้

20,000          ส านักการคลัง
งานสถิติการคลัง

231 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 4 ชุด 10,000          ส านักการคลัง
งานสถิติการคลัง

232 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จ านวน 1 
เคร่ืองต่อปี

2,500            2,500            ส านักการคลัง
งานสถิติการคลัง

233 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เคร่ือง

7,100            ส านักการคลัง
งานสถิติการคลัง

234 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า
 19 น้ิว จ านวน 3 จอ

5,600            2,800            ส านักการคลัง
งานสถิติการคลัง

235 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

23,000          ส านักการคลัง
งานสถิติการคลัง
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 450

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

236 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง

17,000          ส านักการคลัง
งานสถิติการคลัง

237 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 จ านวนปีละ 2 เคร่ือง

44,000          44,000          ส านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้

238 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวนปีละ 1 เคร่ือง

16,000          16,000          ส านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้

239 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บหนังสือ/แฟ้ม จ านวน 3 ตู้ 8,100            ส านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้

240 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานผู้บริหาร จ านวน 2 ตัว 12,000          ส านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้

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

242 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานหลังพิงสูงปรับระดับได้ จ านวน
 2 ตัว

5,600            ส านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้

243 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว 4,000            ส านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้

244 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานปรับระดับได้ จ านวน 1 ตัว 1,500            ส านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้

245 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จ านวน 6 เคร่ือง

4,200            ส านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้
งานธุรการ
งานการเงินและ
บัญชี

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 450
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

246 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก ขนาด 4 ล้ินชัก จ านวน 7 ตู้ 55,300          กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

247 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน หลังพิงต่ าหุ้มเบาะหนัง จ านวน
 1 ตัว

3,100            กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

248 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน หลังพิงต่ าหุ้มผ้า จ านวน 2 ตัว 5,600            กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

249 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นขนาดความจุ 7 คิวบิกฟุต  จ านวน 1 
เคร่ือง

9,400            กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

250 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2 จ านวน 2 เคร่ือง

60,000          กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

251 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 2 
เคร่ือง

26,000          กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

252 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 จ านวน 2 เคร่ือง

          44,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

253 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

          21,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

254 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 2 
เคร่ือง

          11,800 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

255 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16
 ล้านพิกเซล จ านวน 3 ตัว

          40,800 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

256 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ชนิดเหล็ก ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 
60 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร
 สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตรจ านวน 5 ตัว

          22,500 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

257 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีอเนกประสงค์โครงขาเหล็ก เบาะหุ้มหนัง
เทียมอย่างหนา ขนาดกว้าง 400x550x910 
มม. จ านวน 10 ตัว

            8,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

258 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 จ านวน 1
 ชุด

         350,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

259 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ส าหรับรองรับ
หน่วยประมวลผลกลาง ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม
กฎหมาย จ านวน 1 ชุด

          28,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

260 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล (SQL) 
จ านวน 1 ชุด

          30,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

261 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1      จ านวน 1 เคร่ือง

          22,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

262 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2   จ านวน  1 เคร่ือง

          30,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

263 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
เคร่ืองละ 17,000 บาท จ านวน 3 เคร่ือง

          51,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

264 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต จ านวน 1 เคร่ือง           20,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

265 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA เคร่ืองละ 
5,800 บาท จ านวน 5 เคร่ือง

          29,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

266 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จ านวน 1 
เคร่ือง

          32,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

267 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (27 หน้า/นาที)  เคร่ืองละ
 8,900 บาท จ านวน 2 เคร่ือง

          17,800 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

268 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) เคร่ืองละ 
15,000 บาท   จ านวน 2 เคร่ือง

          30,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

269 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) เคร่ืองละ 700 บาท จ านวน 4 
เคร่ือง

            2,800 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

270 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสารแบบตัดตรง (ท าลายคร้ัง
ละ 10 แผ่น) จ านวน 1 เคร่ือง

          20,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

271 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบมือโยก 
จ านวน 1 เคร่ือง

          12,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

272 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 
42,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง พร้อมค่าติดต้ัง

         129,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

273 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมดูดอากาศแบบฝังฝ้าขนาด 10 น้ิว 
พร้อมค่าติดต้ัง  ตัวละ 3,900 บาท จ านวน 3 
ตัว

          11,700 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

274 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน

          56,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

275 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ชุดอากาศยานไร้คนขับส าหรับถ่ายภาพทาง
อากาศ (DRONE) จ านวน 1 ชุด

          40,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

276 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า 
จ านวน 2 เคร่ือง

44,000          44,000          ส านักการช่าง

277 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอลความละเอียด 
300x400 จุดต่อตารางน้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

130,000         ส านักการช่าง

278 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 
ลิตร จ านวน 6 ถัง

65,400          ส านักการช่าง

279 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดต้ังเครน ขนาดไม่ต่ า
กว่า 5 ตัน จ านวน  1 คัน

3,400,000      ส านักการช่าง

280 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถกวาดถนนแบบลากจูง (Rotary Broom) 
ชนิด 3 ล้อ จ านวน  1  คัน

350,000         ส านักการช่าง

281 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 10 ล้อ เคร่ืองยนต์
ดีเซลมีก าลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จ านวน 1
 คัน

3,600,000      ส านักการช่าง

282 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย 
จ านวน 1 คัน

950,000         ส านักการช่าง

283 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก 6 ล้อ ติดต้ังเครน ขนาด 3 ตัน 3,200,000      ส านักการช่าง

284 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จ านวน 1
 คัน

1,075,000      ส านักการช่าง

285 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองตักขยะอัตโนมัติชนิดละเอียด พร้อม
ติดต้ังใช้งาน จ านวน 1 เคร่ือง

3,500,000      ส านักการช่าง
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

286 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองตักขยะอัตโนมัติชนิดหยาบ
พร้อมติดต้ังใช้งาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

3,500,000      ส านักการช่าง

287 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งชนิดล่อน้ าในตัว 
จ านวน 50 เคร่ือง

90,000,000     ส านักการช่าง

288 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า ขนาด 75 กิโลวัตต์
จ านวน 2 เคร่ือง

3,500,000      ส านักการช่าง

289 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองผสมยางแอสฟัลท์ ขนาด 12 ตันต่อ
ช่ัวโมง พร้อมสายพานล าเลียง จ านวน 1 เคร่ือง

4,000,000      ส านักการช่าง

290 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเกล่ียดิน ขนาด 150 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

7,500,000      ส านักการช่าง

291 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองดูดตะกอนดินเลน มอเตอร์ป้ัมน้ า จ านวน
 1 เคร่ือง

400,000         ส านักการช่าง

292 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 11 กิโลวัตต์ 
จ านวน 2 เคร่ือง

560,000         ส านักการช่าง

293 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร รูดโบเวอร์ ขนาดท่อ 12 x 12 น้ิว
จ านวน 3 เคร่ือง

2,850,000      ส านักการช่าง

294 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร รูดโบเวอร์ ขนาดท่อ 8 x 8 น้ิว
จ านวน 2 เคร่ือง

1,000,000      ส านักการช่าง

295 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนน LED และแผงโซล่าเซลล์ จ านวน  
10  ชุด

450,000         ส านักการช่าง

296 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองป้ัมลม จ านวน 1 เคร่ือง 50,000          50,000          ส านักการช่าง
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

297 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี จ านวน 1 เคร่ือง 6,000            ส านักการช่าง

298 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี ขนาดแบต 12 โวลท์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

13,000          ส านักการช่าง

299 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ชุดเช่ือมแก๊ส พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด

14,000          ส านักการช่าง

300 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน รอกไฟฟ้า จ านวน 1 ตัว 19,000          ส านักการช่าง

301 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน รอกโซ่ แบบมือสาว 
จ านวน 1 ตัว

8,000            ส านักการช่าง

302 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ปากกาจับเหล็ก จ านวน 1 ตัว 10,000          ส านักการช่าง

303 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน แท่นปืนฉีดน้ า พร้อมหัวฉีด 
จ านวน 1 ชุด

23,000          ส านักการช่าง

304 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน แท่นตัดไฟเบอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 23,000          ส านักการช่าง

305 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล
จ านวนปีละ 1 เคร่ือง

21,000          21,000          ส านักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

306 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวนปีละ 3 เคร่ือง

48,000          48,000          51,000          ส านักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

307 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวนปีละ  3 เคร่ือง

9,600            9,600            7,500            ส านักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

308 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน  6  เคร่ือง

15,000          ส านักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

309 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน  6 เคร่ือง

102,000         ส านักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ

310 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 จ านวน 6 เคร่ือง

132,000         ส านักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ

311 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จ านวน  6  เคร่ือง

34,800          ส านักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ

312 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมประยุกต์ระบบบริหารจัดการ
ควบคุมอาคาร จ านวน 1 ชุด

80,000          ส านักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ

313 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ ขนาด A3 จ านวน 1 เคร่ือง 30,000          ส านักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ

314 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ส านัก
การช่าง

ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะและ
เคร่ืองจักรกล ของส านักการช่าง

7,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000      ส านักการช่าง

315 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีผู้บริหารมีพนักพิง จ านวน 2 ตัว           10,000 ส านักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

316 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์  แอล  อี  ดี  (LED  TV)  แบบ 
Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 
1366x 768 พิกเซล ขนาด  32  น้ิว  จ านวน  
1  เคร่ือง

9,500             ส านักการช่าง
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

317 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว           12,000 ส านักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

318 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพนักงาน จ านวน 3 ตัว           12,000 ส านักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
ส่วนควบคุมฯ
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

319 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 1 บาน 4 ล้ินชัก จ านวน 4 ตู้           16,000 ส านักการช่าง
งานการเงินและ
บัญชี
ส่วนช่างสุขาภิบาล

320 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารรวม 1 บาน 4 ล้ินชัก มีช่องว่าง
ตรงกลาง 3 ช้ัน จ านวนปีละ 2 ตู้

            9,600             9,600 ส านักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
งานการเงินและ
บัญชี
ส่วนช่างสุขาภิบาล

321 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสาร ชนิดตู้บานเล่ือนกระจก จ านวน 9 ตู้           58,500 ส านักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส่วนควบคุมฯ
ส่วนการโยธา

322 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้บานเล่ือนกระจกทรงสูง จ านวน 2 ตู้             9,600             9,600 ส านักการช่าง
งานการเงินและ
บัญชี
ส่วนช่างสุขาภิบาล

323 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 4 ฟุต จ านวน 3 ตู้           14,700 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

324 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน หลังพิงสูงหุ้มหนัง จ านวน 3 ตัว             9,900 9,900            ส านักการช่าง
งานการเงินและ
บัญชี
ส่วนช่างสุขาภิบาล

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 458



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 459

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

325 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน หลังพิงต่ าหุ้มหนัง จ านวน 2 ตัว             5,400 ส านักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ

326 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 
165 แรงม้า เคร่ืองยนต์ดีเซล 6 สูบ 
4 จังหวะ จ านวน 1 คัน

     11,000,000 ส านักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

327 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองตบดิน จ านวน 1 เคร่ือง 21,000          ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

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

329 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองตีเส้นจราจร ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า
 5 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง

500,000         ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

330 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า ขนาด 75 กิโลวัตต์ จ านวน 1 
เคร่ือง

      1,500,000 ส านักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

331 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองวัดความต้านทาน เมกกะโอห์ม จ านวน 
1 เคร่ือง

            5,000 ส านักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

332 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองช่ัง ทศนิยม 4 ต าแหน่ง จ านวน 1 เคร่ือง          127,000 ส านักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

333 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ ไม้สตาฟฟ์ แบบชัก ขนาด 5 เมตร จ านวน 1 
อัน

            4,000 ส านักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ

334 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองขัดกระดาษทราย แบบมือถือ แบบส่ัน 
ขนาด 112 x 225 มิลลิเมตร จ านวน 1 เคร่ือง

            8,300 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

335 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 3 น้ิว จ านวน 1 
เคร่ือง

          10,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 459



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 460

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

336 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จ๊ิกซอ ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 580 วัตต์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

            8,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

337 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 น้ิว จ านวน
 3 เคร่ือง

          12,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

338 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านโรตาร่ี ขนาดไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม 
จ านวน 6 เคร่ือง

          84,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

339 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไร้สายระบบชาร์จไฟ จ านวน 2 เคร่ือง           16,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

340 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองตัดคอนกรีต ขนาด 11 แรงม้า ใบตัด
คอนกรีต ขนาด 18 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

          98,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

341 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองป่ันไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

63,000          ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

342 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เล่ือยยนต์ ขนาดบาร์ไม่น้อยกว่า 11 น้ิว 
จ านวน 2 เคร่ือง

          40,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

343 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือขนาด 9 น้ิว 
จ านวน 2 เคร่ือง

          13,800 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

344 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน โต๊ะเล่ือยวงเดือน จ านวน 1 ตัว           28,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

345 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จ านวน 1
 คัน

1,375,000      ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

346 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวนปีละ 10 
เคร่ือง

          95,000 95,000          ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 460



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 461

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

347 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 น้ิว จ านวน 2 
เคร่ือง

          20,400 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

348 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ เต็นท์ผ้าใบ จ านวนปีละ 15 หลัง          495,000          495,000          495,000          495,000 495,000         ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

349 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองกรองน้ า จ านวน 1 เคร่ือง           15,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

350 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถยนต์ซ่อมบ ารุงผิวทางอเนกประสงค์ระบบ
อินฟราเรด จ านวน 1 คัน

     15,000,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

351 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดไฮดรอลิค ขนาดเล็ก จ านวน 1 คัน       2,600,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

352 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพลาสติก จ านวน 300 ตัว           99,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

353 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 30 ตัว           96,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

354 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ชิงช้า 3 ท่ีน่ัง (ท่ีน่ังเด่ียวและคู่หันหน้าหากัน) 
จ านวน 1 ชุด

          50,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

355 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ม้าหมุน 4 ท่ีน่ัง (มือจับพวงมาลัย) จ านวน 1 ชุด           48,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

356 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ม้ากระดก 4 ท่ีน่ัง (ท่ีน่ังพลาสติก) จ านวน 1 ชุด           50,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

357 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน โยกเยกรถไฟ 2 ท่ีน่ัง 
จ านวน 1 ชุด

          40,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

358 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ชุดรวมปีนป่าย , ห่วงโหน 4 ท่ี และปีนผา 
จ านวน 1 ชุด

          68,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 461



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 462

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

359 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน สะพานหลากสี จ านวน 1 ตัว           54,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

360 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ชุดกระดานทรงตัว และผาปีนป่าย 2 ทาง 
จ านวน 1 ชุด

          40,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

361 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ชุดคานกระดกแบบยืน 
จ านวน 1 ชุด

          38,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

362 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ม้าหมุน 6 ท่ีน่ัง (ท่ีน่ังพลาสติก) จ านวน 1 ชุด           48,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

363 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ชิงช้า 6 ท่ีน่ัง (ท่ีน่ังพลาสติก) จ านวน 1 ชุด           54,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

364 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถกวาดและดูดฝุ่นถนน ชนิด 6 ล้อ จ านวน 1 
คัน

15,000,000     ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

365 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เล่ือยยนต์ ขนาดบาร์ไม่น้อยกว่า 11 น้ิว 
จ านวน 2 เคร่ือง

38,000          ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

366 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ พร้อมติดต้ังชุดเครนไฮ
ดรอลิคพร้อมชุดกระเช้าไฟฟ้า ขนาดความสูง
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร จ านวน 1 คัน

2,800,000      ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

367 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนมี
ระบบฟอกอากาศ 50,000 บีทียู 
จ านวน 2 เคร่ือง

         114,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

368 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 
ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คัน

868,000         ส านักการช่าง
ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

369 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้าชนิดไร้สาย จ านวน 1 เคร่ือง 6,400            ส านักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ า

370 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเป่าลม จ านวน 1 เคร่ือง 3,700            ส านักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ า

371 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบดิจิตอล 
จ านวน 16 กล้อง พร้อมอุปกรณ์

1,000,000        ส านักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
งานก าจัดขยะมูล
ฝอย

372 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู จ านวน 6 เคร่ือง

282,000          282,000          ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

373 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสาร ชนิดตู้บานเล่ือนกระจก จ านวน 4 ตู้ 18,000            ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

374 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสาร ชนิดตู้ 2 บานเปิด มือจับฝัง  จ านวน 1 ตู้ 5,000             ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

375 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับเหล็ก จ านวน 1 ตัว 3,700             ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

376 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน
 1 เคร่ือง

16,000            ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

377 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 2,800             ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

378 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง

4,300             ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

379 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเคร่ืองเสียงติดรถยนต์ จ านวน 1 ชุด 30,000            ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

380 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะปูนหน้าหินอ่อนพร้อมเก้าอ้ี 4 ตัว  จ านวน 2 
ชุด

17,000            ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

381 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 2 เคร่ือง

32,000            ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

382 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 
1 เคร่ือง

16,000            ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

383 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

4,300             ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

384 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพหนะและ
ขนส่ง

รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน

1,288,000        ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

385 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพนักงานพร้อมเก้าอ้ี 1 ชุด 8,000             ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

386 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เต็นท์ผ้าใบ 6 ขา  ขนาด 5 x 10 x 2.5 เมตร   
จ านวน 4 เต็นท์

120,000          ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

387 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพลาสติก  จ านวน 300 ตัว 90,000            ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

388 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพนักงาน จ านวน 2 ตัว 13,000            ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

389 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า 120 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา จ านวน 2 คัน

102,000          ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

390 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 2,300 ซีซี แบบดับเบ้ิลแค็บ เกียร์
อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน

895,000          ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

391 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย 
จ านวนปีละ 1 คัน

950,000          950,000          950,000          ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

392 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบ้ิลแค็บ

868,000          ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมงาน
ธุรการ
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

393 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย
ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร 
ปีละ 1 คัน

2,400,000        2,400,000        2,400,000        2,400,000        ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

394 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองอัดปุ๋ยเม็ดชีวภาพรุ่นพิเศษติดกับเคร่ืองผสม 
  จ านวน 1 เคร่ือง

300,000          ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

395 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 
2 เคร่ือง

32,000            ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

396 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง 5,600             ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

397 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)
  จ านวน 1 เคร่ือง

7,700             ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

398 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  จ านวน 2 เคร่ือง

8,600             ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 468

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

399 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองช๊อตสุกรสลบด้วยไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 62,000            ส านักการ
สาธารณสุขฯ งาน
สัตวแพทย์

400 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 
เคร่ือง

33,000            ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริมสุขภาพ

401 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 ตอน จ านวน 6 ตู้ 41,400            ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริมสุขภาพ

402 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีบุนวมขาเหล็ก จ านวน 30 ตัว 14,700            ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริมสุขภาพ

403 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน กระดานไวท์บอร์ดพร้อมขามีล้อเล่ือน  จ านวน 1 
บอร์ด

4,250             ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริมสุขภาพ

404 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน บอร์ดส่ือสารประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 บอร์ด 4,600             ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริมสุขภาพ

405 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ชุด 17,400            ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริมสุขภาพ

406 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ือง

21,000            ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริมสุขภาพ

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 468



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 469

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

407 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 
1 เคร่ือง

16,000            ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริมสุขภาพ

408 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ล าโพงพร้อมเคร่ืองขยายเสียง จ านวน 1 ชุด 8,000             ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริมสุขภาพ

409 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมต้ังพ้ืน ขนาดไม่น้อยกว่า 22 น้ิว จ านวน 2 
ตัว

4,380             ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริมสุขภาพ

410 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ รวมติดต้ัง ขนาดความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 3.15 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
 พร้อมอุปกรณ์ รวมติดต้ัง 
จ านวน 1 ชุด

10,000            ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมงาน
ธุรการ

411 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง

4,300             ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมงาน
ธุรการ

412 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง

7,900             ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมงาน
ธุรการ

413 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล
 จ านวน 1 เคร่ือง

22,000            ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมงาน
ธุรการ
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 470

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

414 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ส านักการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 
ยานพาหนะ และเคร่ืองจักรกล ของส านักการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

3,000,000        3,000,000        3,000,000        3,000,000        3,000,000        ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

415 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสาร 2 บานเล่ือนทึบ จ านวน 3 ตู้ 9,750             ส านักการสาธารณสุข
งานการเงินและบัญชี

416 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

16,000            ส านักการสาธารณสุข
งานธุรการ

417 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นสารเคมีชนิดฝอยละอองละเอียด (ULV) 
สะพายหลัง จ านวน 2 เคร่ือง

180,000          ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

418 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ ากว่า 7 คิวบิกฟุต จ านวน 3 ตู้ 28,200            ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

419 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน
 2 เคร่ือง

32,000            ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 471

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

420 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพนักงานพร้อมเก้าอ้ี 3 ชุด 24,000            ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

421 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 2 เคร่ือง

8,600             ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

422 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถกวาดและดูดฝุ่นถนน จ านวน 1 คัน 15,000,000      ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

423 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ป้ัมชักขนาด 1 น้ิวคร่ึง จ านวน 1 ตัว 13,000            ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

424 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ป้ัมน้ าอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 300 
วัตต์ จ านวน 1 ตัว

10,000            ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

425 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับ จ านวน 10 ตัว 38,000            ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 472

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

426 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ช้ันเก็บแฟ้ม 4 ช้ัน 40 ช่อง จ านวน 1 ตู้ 5,000             ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

427 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพนักงานพร้อมเก้าอ้ี 3 ชุด 24,000            ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

428 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารจัดการการออก
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข

250,000          ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

429 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าเย็น สแตนเลส รุ่น 3 ก๊อก พร้อม
เคร่ืองกรองน้ า

30,000            ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

430 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ห้องสุขาเคล่ือนท่ี จ านวน 10 ห้อง 300,000          ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

431 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี
 1 จ านวน 2 เคร่ือง

44,000            ส านักการสาธารณสุข
ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 473

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

432 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 2 เคร่ือง

8,600             ส านักการสาธารณสุข
ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

433 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 2 เคร่ือง

34,000            ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ

434 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จ านวน 4 เคร่ือง 10,000            ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ

435 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 1 ชุด 32,000            ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

436 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ชนิดพับเก็บได้ หน้าโต๊ะบุ
ด้วยไม้โฟเมก้า ขาโต๊ะท าจากเหล็กแป๊ปส่ีเหล่ียม
ชุบโครเม่ียม จ านวน 20 ตัว

36,000            ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

437 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง เคร่ืองยนต์ไม่
น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 30 ซีซี จ านวน 10 เคร่ือง

95,000            ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

438 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จ านวน 2 คัน

81,600            ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

439 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 4,000 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 105 กิโลวัตต์ จ านวน 
4 คัน (ปีละ 2 คัน)

2,750,000        2,750,000        ส านักการ
สาธารณสุข งาน
บริการรักษาความ
สะอาด

440 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 
1 เคร่ือง

16,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข1

441 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 2,800             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข1

442 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

4,300             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข1

443 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด 8,500             ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ

444 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด 8,500             ส านักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 2

445 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเจ้าหน้าท่ี  จ านวน 1 ตัว 4,100             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

446 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีบุนวมมีล้อเล่ือน     จ านวน 18 ตัว 30,600            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

447 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ชุด 11,600            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

448 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน บอร์ดส่ือสารให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ จ านวน
 1 บอร์ด

4,600             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

449 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีบุนวมขาเหล็ก       จ านวน 200 ตัว 98,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

450 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับเหล็ก จ านวน 6 ตัว 22,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

451 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โพเดียม (สแตน)
จ านวน 1 ตัว

6,000             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

452 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน กระดานไวท์บอร์ด พร้อมขามีล้อเล่ือน  จ านวน 1
 ชุด

5,250             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

453 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จ านวน 1 ชุด 13,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

454 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเคร่ืองเสียง จ านวน 1 ตู้ 12,500            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

455 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมแบบแขวนติดผนังพร้อมติดต้ัง  ขนาดไม่
น้อยกว่า 16 น้ิวจ านวน 7 เคร่ือง

14,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

456 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมเพดานพร้อมติดต้ัง ขนาดไม่น้อยกว่า 56 น้ิว
 จ านวน 6 ตัว

15,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

457 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมต้ังพ้ืนขนาดไม่น้อยกว่า 22 น้ิว จ านวน 2 ตัว 4,380             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

458 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 48,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง
จ านวน 3 เคร่ือง

167,700          ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

459 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 15,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 
เคร่ือง

25,900            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

460 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบควบคุมเคร่ืองเสียง ในห้องประชุม และ
นอกห้องฯ จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย เคร่ือง
ขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 240 วัตต์ ล าโพงติด
เพดาน/ติดผนัง 26 ตัว ไมค์พร้อมสาย 2 ตัว  ไมค์
ลอย 2 ตัว ขาต้ังไมค์(ต้ังพ้ืน) 2 ตัว  ขาต้ังไมค์(ต้ัง
โต๊ะ) 2 ตัว เคร่ืองหร่ีปรับเสียง จ านวน 2 set  
กล่องรับภาพและเสียง จ านวน 1 ชุด กล่องรับ
ไมโครโฟน จ านวน 2 ชุดพร้อมอุปกรณ์การติดต้ัง

163,000          ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

461 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 
48 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

23,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

462 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA พร้อมจอ
 จ านวน 1 ชุด

56,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

463 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อย
กว่า 16ล้านพิกเซล  จ านวน 1 กล้อง

13,600            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

464 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ือง

21,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

465 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง

4,300             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

466 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิวบิกฟุต จ านวน 1 
เคร่ือง

19,000            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

467 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คูลเลอร์น้ าร้อน  ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 20 
ลิตร จ านวน 1 ใบ

4,090             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

468 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คูลเลอร์น้ าเย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  50 ลิตร
 จ านวน 1 ใบ

5,800             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

469 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาแก๊ส 2 หัว  จ านวน 1 เตา 2,400             ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

470 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านปรับแสงพร้อมติดต้ัง ประกอบด้วย 
-ผ้าม่านขนาด 2.9 x 1.5 เมตร จ านวน 9 ช่อง     
-ผ้าม่านขนาด 1.6 x 1.5 เมตร จ านวน 2 ช่อง     
   
-ผ้าม่านขนาด 2 x 5 เมตร จ านวน 1 ช่อง

49,400            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

471 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จ านวน 2 เคร่ือง 5,000             ส านักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 3

472 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

4,300             ส านักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 3

473 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 20,000 BTU 
จ านวน 2 เคร่ือง

61,200            ส านักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 3

474 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน บริมาตร กระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบ้ิลแค๊ป จ านวน 1คัน

          868,000 ส านักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 3

475 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

หลังคารถบรรทุกขนาด1ตันชนิดไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จ านวน 1 หลัง

            32,400 ส านักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 3
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

476 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

โคมไฟผ่าตัดเล็ก จ านวน 1 เคร่ือง 20,000            ส านักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 4

477 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เคร่ืองวัดความดันโลหิตต้ังพ้ืนแบบเข็ม จ านวน 1 
เคร่ือง

5,000             ส านักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 4

478 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 
1 เคร่ือง

16,000            ส านักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 4

479 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 2,800             ส านักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 4

480 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง

4,300             ส านักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 4

481 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีประชุม จ านวน 10 ตัว 6,000             ส านักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 4

482 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะอเนกประสงค์ จ านวน 5 ตัว 12,000            ส านักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 4

483 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร ประตูบานเล่ือนกระจก จ านวน 4 ตู้             18,000 ส านักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 4
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

484 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1ชุด              8,500 ส านักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 4

485 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จ านวน 2 เคร่ือง              7,000 ส านักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 4

486 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

หูฟัง จ านวน 2 ชุด             10,000 ส านักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ 4

487 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี
 1 จ านวน 1 เคร่ือง

22,000            ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานการเงินและบัญชี

488 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

4,300             ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานการเงินและบัญชี

489 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว 4,780             ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานการเงินและบัญชี

490 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เคร่ืองตรวจวัดเสียง (Sound Level meter) 
จ านวน 1 เคร่ือง

220,000          ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 480

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

491 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เคร่ืองตรวจวัดสารโพลาร์ในน้ ามันทอด (Cooking
 Oil Tester) จ านวน 1 เคร่ือง

30,000            ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

492 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

อุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มแสง (Light Meter) 
จ านวน 1 เคร่ือง

40,000            ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

493 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด 220,000          ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

494 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card
 Reader) จ านวน 3 เคร่ือง

             2,100 ส านักการ
สาธารณสุข กลุ่ม
งานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม (2)
กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ (1)

495 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 4 ตู้ 22,000          ส านักการศึกษา
496 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 ล้ินชัก  จ านวน  1 ตู้ 3,500            ส านักการศึกษา
497 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 1 เมตร พร้อมเก้าอ้ี 

จ านวน 1 ชุด
3,200            ส านักการศึกษา

498 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมต้ังพ้ืนปรับระดับได้ ขนาดใบพัดไม่ต่ า
กว่า 18 น้ิว จ านวน 2 ตัว

4,000            ส านักการศึกษา
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

499 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก ชนิด 2 ตอน ช้ันบนกระจกบานเล่ือน 
ช้ันล่างบานเล่ือนทึบ จ านวน 3 ชุด

21,000          ส านักการศึกษา

500 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 8 ชุด 52,000          ส านักการศึกษา
501 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว 12,000          ส านักการศึกษา
502 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีผู้บริหารมีพนักพิง จ านวน 1 ตัว 4,600            ส านักการศึกษา
503 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานมีพนักพิง จ านวน 2 ตัว/ปี 7,000            ส านักการศึกษา
504 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ประตูม้วนโปร่ง ขนาด356x365 ซม. จ านวน 5

 ชุด พร้อมติดต้ัง
137,500         ส านักการศึกษา

505 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะไม้ชนิดพับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 45x35x60
 ซม. จ านวน 60 ตัว

34,800          ส านักการศึกษา

506 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา ชุด 9  จ านวน 3 ชุด 45,000          ส านักการศึกษา
507 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีทรงหลุยส์ไม่มีท่ีเท้าแขนจ านวน 24 ตัว 288,000         ส านักการศึกษา
508 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน ขาเหล็กมีท่ีเท้าแขน จ านวน 1

 ตัว
3,500            ส านักการศึกษา

509 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ชุด 6,500            ส านักการศึกษา

510 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ช้ันหนังสือ ขนาดไม่น้อยกว่า 130 x 30 x 90 
ซม. จ านวน 2 ชุด

4,400            ส านักการศึกษา
งานบรรณารักษ์

511 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 5 ชุด

17,500          ส านักการศึกษา
งานบรรณารักษ์

512 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะอเนกประสงค์พร้อมเก้าอ้ี 2 ตัว จ านวน 2 
ชุด

3,200            ส านักการศึกษา
งานบรรณารักษ์

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 481



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 482

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

513 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 2 ชุด (8,000 
บาท/ชุด)

16,000          ส านักการศึกษา
งานกีฬาฯ (สระ
ว่ายน้ า)

514 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็กพับได้ (หน้าเหล็ก) 
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 x ยาว 200 x สูง 
77 ซม. จ านวน 180 ตัว/ปี

498,600         ส านักการศึกษา

515 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็กพับได้ (หน้าโฟเมก้า)
 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 43 x ยาว 180 x สูง 
75 ซม. จ านวน 100 ตัว/ปี

169,000         ส านักการศึกษา

516 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีรับรองเบาะฟองน้ า ไม่มีท่ีเท้าแขน 
จ านวน 24 ตัว

95,880          ส านักการศึกษา

517 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า
 กว้าง 76 x ยาว 183 x สูง 73 ซม. จ านวน 
40 ตัว

110,800         ส านักการศึกษา

518 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดเก้าอ้ีหลุยส์ 1 ท่ีน่ัง พร้อมโต๊ะข้าง 1 ตัว 36,500          ส านักการศึกษา
519 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา ชุด 7  จ านวน 4 ชุด 52,000          ส านักการศึกษา
520 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีรับรองเบาะฟองน้ า ไม่มีท่ีเท้าแขน ขนาด

ไม่น้อยกว่า กว้าง 44 x ลึก 5 2x สูง 92 ซม. 
จ านวน 10 ตัว

25,300          ส านักการศึกษา

521 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีรับรองเบาะฟองน้ า ไม่มีท่ีเท้าแขน ขนาด
ไม่น้อยกว่า กว้าง 40 xลึก 51 x สูง 91 ซม. 
จ านวน 3 ตัว

4,800            ส านักการศึกษา
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

522 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะส านักงานพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 
ยาว 153 xกว้าง 77 x สูง 75 ซม. จ านวน 1 ชุด

6,700            ส านักการศึกษา

523 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโคจร ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว 
จ านวน 6 ตัว/ปี

12,000          12,000          12,000          12,000          ท.1

524 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดเพดาน ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 48 
น้ิว จ านวน 6 ตัว/ปี

10,800          10,800          10,800          10,800          ท.1

525 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา พัดลมไอน้ า  ขนาดใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า  24
  น้ิว  จ านวน   8  ตัว/ปี

100,000         ท.1

526 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500
 ลิตร จ านวน 2 ใบ

13,600          ท.1

527 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง

50,000          ท.1

528 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 1 เคร่ือง/ปี

28,000          28,000          28,000          ท.2

529 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง

50,000          ท.2

530 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 15 ตู้ 33,000          16,500          22,000          ท.2
531 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีรับรอง จ านวน 100 ตัว 70,000          ท.2
532 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็ก พับได้ (หน้าเหล็ก)

 ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 75 x ยาว 120 x สูง 
45 ซม.  จ านวน 10 ตัว/ปี

23,800          23,800          ท.2
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

533 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอลความละเอียด 
 300x400   จุดต่อตารางน้ิว  จ านวน  1  
เคร่ือง

130,000         ท.3

534 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมไอน้ า  ขนาดใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า  22
  น้ิว  จ านวน   2  ตัว/ปี

50,000          50,000          ท.3

535 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ ากว่า 44000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง

106,600         ท.3

536 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโคจร ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว 
จ านวน 15 ตัว/ปี

30,000          30,000          ท.3

537 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด
 300x400 จุดต่อ ตารางน้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

130,000         ท.4

538 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 2 เคร่ือง/ปี

64,800          ท.4

539 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดรับแขก ประกอบด้วยโต๊ะกลาง 1 ตัว พร้อม
โซฟา 5 ท่ีน่ัง จ านวน 1 ชุด/ปี

17,000          17,000          ท.4

540 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก ชนิด 2 ตอน ช้ันบนกระจกบานเล่ือน 
ช้ันล่างบานเล่ือนทึบ จ านวน 10 ชุด/ปี

70,000          70,000          ท.4

541 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 8 ชุด/ปี 52,000          52,000          ท.4
542 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก ชนิด 2 ตอนช้ันบนกระจกบานเล่ือน 

ช้ันล่างบานเล่ือนทึบ  จ านวน 5 ชุด/ปี
35,000          35,000          35,000          35,000          ท.5
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

543 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง

100,000         ท.5

544 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะอาหารพร้อมม้าน่ัง ระดับช้ันอนุบาล 
จ านวน 20 ชุด/ปี

91,600          91,600          ท.5

545 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโคจร ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว 
จ านวน 20 ตัว

18,000          ท.5

546 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็ก พับได้ (หน้าโฟ
เมก้า) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 x ยาว 180 
x สูง 73 ซม.  จ านวน 20 ตัว

43,000          ท.5

547 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา พัดลมไอน้ า  ขนาดใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า  22
  น้ิว  จ านวน  2 ตัว/ปี

50,000          50,000          ท.5

548 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 5 ชุด/ปี 32,500          32,500          32,500          ท.6
549 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็ก พับได้ (หน้าโฟ

เมก้า) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 x ยาว 180 
x สูง 73 ซม.  จ านวน 20 ตัว/ปี

43,000          43,000          ท.6

550 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา พัดลมไอน้ า  ขนาดใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า  22
  น้ิว  จ านวน  2 ตัว/ปี

50,000          50,000          ท.6

551 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กทรงสูงบานเล่ือน  จ านวน 10 ตู้/ปี 50,000          50,000          ท.7
552 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็ก พับได้ (หน้าเหล็ก)

 ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 75 x ยาว 180 x สูง 
73 ซม.  จ านวน 40 ตัว/ปี

120,000         120,000         ท.7

553 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 10 ชุด/ปี 65,000          65,000          ท.7
554 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน   จ านวน 15 ตู้/ปี 82,500          82,500          ท.7
555 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กทรงสูงบานเล่ือน  จ านวน 15 ตู้/ปี 75,000          75,000          ท.7
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

556 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง  ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 22 น้ิว 
จ านวน 14 ตัว/ปี

50,000          50,000          50,000          ท.7

557 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง  ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว 
จ านวน 15 ตัว/ปี

22,500          22,500          ท.7

558 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโคจร ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว 
จ านวน 15 ตัว/ปี

30,000          30,000          ท.7

559 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 2 เคร่ือง/ปี

64,800          64,800          ท.7

560 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 1,500 
ลิตร จ านวน 4 ใบ/ปี

27,200          27,200          ท.7

561 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง ขนาด กว้าง 91 x ยาว3
 1xสูง 176 ซม. จ านวน 4 ตู้

20,000          ท.8

562 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก ชนิด 2 ตอน ช้ันบนกระจกบานเล่ือน 
ช้ันล่างบานเล่ือนทึบ   จ านวน 5 ชุด

35,000          ท.8

563 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็ก พับได้ (หน้าโฟ
เมก้า) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 x ยาว 180 
x สูง 73 ซม.  จ านวน 20 ตัว

43,000          ท.8

564 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 ชุด 
(2,000 บาท/ชุด)

12,000          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

565 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 8 ชุด 
(5,800 บาท/ชุด)

46,400          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

566 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก จ านวน 8 หลัง (7,900 
บาท/หลัง)

15,800          47,400          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

567 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 หลัง 
(5,500 บาท/หลัง)

11,000          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

568 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก สูง 4 ฟุต 
จ านวน 2 หลัง

16,600          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

569 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสารบานเล่ือนทึบสูง 4 ฟุต จ านวน 2 หลัง 15,800          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

570 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เส้ือผ้าเหล็ก 2 บานเปิด 4 ฟุต (ก้ันกลาง) มี
กระจกด้านใน มีช่องแขวนช่องเก็บเส้ือผ้า 
จ านวน 200 หลัง (8,000 บาท/ชุด)

1,600,000      โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

571 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว 
จ านวน 6 ตัวต่อปี

9,000            9,000            โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

572 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดรับแขก ประกอบด้วยโต๊ะกลาง 1 ตัว เก้าอ้ี 
6 ตัว จ านวน 1 ชุด

20,000          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

573 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก ชนิด 2 ตอน ช้ันบนกระจกบานเล่ือน 
ช้ันล่างบานเล่ือนทึบ จ านวน 14 ชุด

28,000          35,000          35,000          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

574 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 4 ชุด 
(ชุดละ 6,500)

26,000          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

575 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานผู้บริหาร จ านวน 2 ตัว 30,000          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

576 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีผู้บริหารมีพนักพิง จ านวน 2 ตัว 6,000            โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

577 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง

50,000          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

578 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
(ระบบ INVERTER) ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 
บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง

43,400          43,400          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

579 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองช่ังน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง
 จ านวน 1 เคร่ือง

20,000          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

580 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 1 เคร่ือง

32,400          ศพด.ร.ร.ท.1

581 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก ชนิด 2 ตอน ช้ันบนกระจกบานเล่ือน 
ช้ันล่างบานเล่ือนทึบ   จ านวน 1 ชุด

7,000            ศพด.ร.ร.ท.1

582 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด 6,500            ศพด.ร.ร.ท.1
583 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนตอนบนกระจก ช้ันล่างทึบ 

พร้อมขารอง   จ านวน 2 ชุด
16,800          ศพด.ร.ร.ท.1

584 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน มุ้งลวดพร้อมอุปกรณ์รวมติดต้ัง  ขนาด  110 
ซม. x 80 ซม. จ านวน 12 ช่อง

9,000            ศพด.ร.ร.ท.2

585 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง  ขนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว 
จ านวน 6 ตัว

9,000            ศพด.ร.ร.ท.2

586 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บท่ีนอน 15 ช่อง  จ านวน 2 ตู้ 11,000          ศพด.ร.ร.ท.2
587 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะท ากิจกรรมพร้อมเก้าอ้ี 6 ท่ีน่ัง จ านวน 3 

ชุด
35,700          ศพด.ร.ร.ท.2

588 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ช้ันวางนุ่มน่ิมรูปสัตว์ ส าหรับใส่หนังสือขนาด
ไม่น้อยกว่า กว้าง 50 x ยาว 110x สูง 120 
ซม. จ านวน 1 ชุด

16,000          ศพด.ร.ร.ท.2
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

589 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก ชนิด 2 ตอน ช้ันบนกระจกบานเล่ือน 
ช้ันล่างบานเล่ือนทึบ   จ านวน 2 ชุด

16,800          ศพด.ร.ร.ท.3

590 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 
ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

28,600          ศพด.ร.ร.ท.3

591 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 
ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง

57,200          ศพด.ร.ร.ท.4

592 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน มุ้งลวดพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 100 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จ านวน 
10 ช่อง

15,000          ศพด.ร.ร.ท.4

593 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 2 ตู้ 11,000          ศพด.ร.ร.ท.5
594 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็ก พับได้ (หน้าโฟ

เมก้า)ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 x ยาว 120 x
 สูง 45 ซม.  จ านวน 4 ตัว

8,400            ศพด.ร.ร.ท.5

595 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง  ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว 
จ านวน 2 ตัว/ปี

3,000            3,000            3,000            ศพด.ร.ร.ท.5

596 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง

64,800          ศพด.ร.ร.ท.5

597 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 2 ตู้ 11,000          ศพด.ร.ร.ท.6
598 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 2 ตู้ 14,000          ศพด.ร.ร.ท.6
599 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 2 ตู้ 11,000          11,000          ศพด.ร.ร.ท.6
600 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บท่ีนอน 15 ช่อง  จ านวน 2 ตู้ 11,000          ศพด.ร.ร.ท.6
601 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 2 ตู้ 11,000          11,000          ศพด.ร.ร.ท.7
602 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 1 ตู้/ปี 8,000            8,000            ศพด.ร.ร.ท.7
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

603 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู  
จ านวน 2 เคร่ือง

57,200          ศพด.ร.ร.ท.7

604 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 2 ตู้ 11,000          ศพด.ร.ร.ท.8
605 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 2 ตู้ 16,000          ศพด.ร.ร.ท.8
606 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 1 เคร่ือง/ปี

32,400          ศพด.ร.ร.ท.8

607 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง  ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว 
จ านวน 6 ตัว

9,000            ศพด.ร.ร.ท.8

608 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็ก พับได้ (หน้าโฟ
เมก้า)ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 x ยาว 120 x
 สูง 45 ซม.  จ านวน 5 ตัว

10,500          ศพด.ชุมชนชอน
ตะวัน

609 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 2 ตู้ 15,800          ศพด.ชุมชนพระ
บางมงคล

610 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 2 เคร่ือง

56,000          ศพด.ทน.นว.

611 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

32,400          ศพด.ทน.นว.

612 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ช้ันวางหนังสือท าจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด กว้าง 
90 x ยาว 90 x สูง 30 ซม. จ านวน 4 ตัว

6,900            ศพด.ทน.นว.
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

613 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็ก พับได้ (หน้าโฟ
เมก้า) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 x ยาว 180 
x สูง 73 ซม.  จ านวน 4 ตัว

8,600            ศพด.ทน.นว.

614 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
ขนาด 48,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

55,900          ศพด.ชุมชนพระ
บางมงคล

615 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ 15,000          ส านักการศึกษา

616 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว หม้ออุ่นอาหาร ขนาด 10 ลิตร  จ านวน  1  
หม้อ

16,000          ส านักการศึกษา

617 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตารีดแรงดันไอน้ า จ านวน 1 เคร่ือง 21,700          ส านักการศึกษา
งานกิจการศาสนา

618 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองดูดฝุ่น-ดูดน้ าอเนกประสงค์ จ านวน 1 
เคร่ือง

70,000          ส านักการศึกษา
งานกีฬาฯ

619 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านกันรังสียูวีพร้อมอุปกรณ์ รวมติดต้ัง  
ขนาด  1.60 ม. x 1.70 ม. จ านวน 8 ช่อง , 
ขนาด 2.60 ม. x  1.70 ม. จ านวน 4 ช่อง

68,000          ศพด.ร.ร.ท.2

620 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านเวทีพร้อมอุปกรณ์รวมค่าติดต้ัง 100,000         ท.2

621 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว หม้อหุงข้าวแก๊ส ขนาด 10 ลิตร จ านวน 2 ใบ 11,000          ท.3

622 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้/ปี 15,000          15,000          ท.4

623 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  จ านวน 1 เคร่ือง/ปี 9,500            9,500            ท.5
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

624 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว หม้อหุงข้าวแก๊ส ขนาด 10 ลิตร จ านวน 3 ใบ 16,500          ท.6

625 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาแก๊ส ครบชุด ประกอบด้วย สายแก๊ส ขา
แก๊ส วาล์ว จ านวน 3 ชุด

3,900            ท.6

626 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 
จ านวน 2 เคร่ือง

30,000          ท.6

627 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร จ านวน 1 ใบ 5,500            ท.8

628 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 2,100 วัตต์  จ านวน 1 
เคร่ือง

8,000            ท.8

629 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต  
จ านวน 1 ตู้

6,500            โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

630 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาแก๊ส จ านวน 6 ชุด 29,700          29,700          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

631 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาอบไมโครเวฟ จ านวน 1 เคร่ือง 13,000          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

632 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะอาหารพร้อมม้าน่ังยาว สแตนเลส 
จ านวน 90 ชุด (15,000 บาท/ชุด)

450,000         450,000         450,000         โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

633 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 
ก๊อก จ านวน 2 หลัง

50,200          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

634 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต จ านวน 2 หลัง 132,000         โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

635 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 
ปอนด์ จ านวน 1 เคร่ือง

1,350,000      โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

636 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์ จ านวน 1 
เคร่ือง

430,000         โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

637 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้ท าน้ าร้อน – น้ าเย็น แบบถังคว่ า 2 ก๊อก 
ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จ านวน 1 ใบ

5,000            โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

638 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองดูดฝุ่น-ดูดน้ าอเนกประสงค์ จ านวน 1 
เคร่ือง

70,000          ส านักการศึกษา
งานกีฬาฯ

639 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองผลิตน้ าแข็ง ขนาดไม่ต่ ากว่า 150 
กิโลกรัม/วัน

100,000         โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

640 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าเย็น ชนิด 4 หัวกอก พร้อมเคร่ือง
กรองน้ า จ านวน 6 เคร่ืองๆ ละ 30,000
บาท เปนเงิน 180,000 บาท (ปีละ 2 เคร่ือง)

60,000          60,000          60,000          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

641 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้ท าน้ าร้อน – น้ าเย็น แบบถังคว่ า 2 ก๊อก 
ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จ านวน 2 ชุด

10,000          ส านักการศึกษา

642 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ 9,400            ศพด.ร.ร.ท.1

643 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ 9,400            ศพด.ร.ร.ท.3

644 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จ านวน 1 เคร่ือง 15,000          ศพด.ร.ร.ท.4
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

645 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม 
จ านวน 1 เคร่ือง

18,000          ศพด.ร.ร.ท.4

646 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์รวมติดต้ัง ขนาด 
1.70x2.50 ม.  1 ช่อง  ขนาด 0.90X2.50 ม.  
3 ช่อง ขนาด 2.50X1.65 ม.    4 ช่อง ขนาด 
1.50 x 1.65 ม.  10 ช่อง รวมท้ังหมด 18 ช่อง

56,000          ศพด.ร.ร.ท.5

647 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองกรองน้ า ระบบ 5 ข้ันตอนพร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 เคร่ือง

5,600            ศพด.ร.ร.ท.5

648 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม 
จ านวน 1 เคร่ือง

18,000          ศพด.ร.ร.ท.5

649 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ชุดโต๊ะอาหารเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หน้า
ขาวประกอบด้วย โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 60 
x120x50 ซม. พร้อมม้าน่ังยาว 2 ตัว ขนาดไม่
น้อยกว่า 30x120x30 ซม.  จ านวน 6 ชุด

31,600          ศพด.ร.ร.ท.5

650 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 
จ านวน 1 เคร่ือง

15,000          ศพด ท.7

651 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 7คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ 9,400            ศพด ท.7

652 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 
จ านวน 1 เคร่ือง

15,000          ศพด ท.8

653 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดาขนาด 15 ก.ก. 
จ านวน 1 เคร่ือง

18,000          ศพด.ชุมชนพระ
บางมงคล
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

654 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านจีบยูวีพร้อมอุปกรณ์รวมติดต้ัง ขนาด 
5.70 x1.17ม. จ านวน 1 ช่อง ขนาด 3.67 
x1.17 ม. จ านวน 1 ช่อง ขนาด 3.70 x1.17 ม.
 จ านวน 1 ช่อง

27,000          ศพด.ชุมชนพระ
บางมงคล

655 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองป้ัมน้ าไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ จ านวน 1 
เคร่ือง

7,800            ศพด วัดพรหม
จริยาวาส

656 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง 9,500            ศพด วัดพรหม
จริยาวาส

657 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้/ปี 14,700          ศพด วัดพรหม
จริยาวาส

658 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 5 ชุด

80,000          ส านักการศึกษา

659 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จ านวน 5 เคร่ือง

39,500          ส านักการศึกษา

660 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า
 ชนิด Network แบบท่ี 1  (27 หน้า/นาที)  
จ านวน 1 เคร่ือง

7,900            ส านักการศึกษา

661 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน
 1 ชุด

22,000          ส านักการศึกษา

662 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 5 
เคร่ือง

12,500          ส านักการศึกษา

663 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง

9,000            ส านักการศึกษา
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

664 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 
เคร่ือง

17,000          ส านักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียนและ
นักเรียน

665 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เคร่ือง

8,000            ส านักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียนและ
นักเรียน

666 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 
เคร่ือง

5,800            ส านักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียนและ
นักเรียน

667 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน
 1 เคร่ือง

22,000          ส านักการศึกษา
ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป

668 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 2 ชุด

16,000          ส านักการศึกษา 
 (กศน.)

669 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 5 เคร่ือง

85,000          ส านักการศึกษา
งานบรรณารักษ์

670 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน
 1 เคร่ือง

30,000          ท.1
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

671 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง

7,900            ท.1

672 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี จ านวน 1 เคร่ือง

17,000          ท.1

673 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 2 ชุด/ปี

8,600            8,600            ท.2

674 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 ชุด

16,000          ท.2

675 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า
 ชนิด Network แบบท่ี 1  (27 หน้า/นาที)  
จ านวน 1 ชุด

7,900            ท.2

676 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 20 ชุด

340,000         ท.3

677 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด
  LED สี  จ านวน 1   เคร่ือง

17,000          ท.3

678 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน
 2 ชุด/ปี

44,000          44,000          ท.3

679 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18
 หน้า/นาที)  จ านวน 1 เคร่ือง

2,600            ท.3

680 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน  1  เคร่ือง

4,300            ท.3
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

681 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน  4 
เคร่ือง

11,200          ท.3

682 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบ
 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว ) จ านวน  3 
ชุด/ ปี

66,000          66,000          ท.4

683 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 3 
เคร่ือง/ปี

8,400            8,400            ท.4

684 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 3 เคร่ือง/ปี

12,900          12,900          ท.4

685 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิดLED ขาวด า แบบ 
Network แบบท่ี 2 (33หน้า/นาที) จ านวน  2 
เคร่ือง/ปี

30,000          30,000          30,000          ท.5

686 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 20 ชุด/ปี

320,000         340,000         ท.5

687 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบ
 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว ) จ านวน  3 
ชุด/ ปี

66,000          66,000          ท.6

688 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 5 ชุด

85,000          ท.8

689 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)   จ านวน 1 เคร่ือง

4,300            ท.8
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

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

60,000          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

691 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ALL In One ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 7 ชุดต่อปี (23,000 บาท/
ชุด)

92,000          92,000          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

692 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 3 ชุด (22,000 บาท/ชุด)

44,000          22,000          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

693 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 10
 ชุด
(2,500 บาท/ชุด)

10,000          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

694 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 2 ชุด (8,000 บาท/ชุด)

16,000          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

695 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) จ านวน 2
 ชุด
(8,900 บาท/ชุด)

17,800          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 499



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 500

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

696 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม
กฎหมาย 
จ านวน 12 ชุด (3,800 บาท/ชุด)

30,400          15,200          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

697 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จ านวน 12 ชุด 
(700 บาท/ต่อปี/ชุด)

5,600            2,800            โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

698 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบท่ี 1 จ านวน 1 ชุด

5,400            โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

699 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 
24 ช่อง แบบท่ี 1 จ านวน 1 ชุด

6,000            โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

700 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการแบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง

29,000          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

701 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)  จ านวน 1 เคร่ือง

7,900            ศพด.ร.ร.ท.1

702 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิดLED ขาวด า แบบ 
Network แบบท่ี 1 (28หน้า/นาที) จ านวน  1 
เคร่ือง

8,900            ศพด.ร.ร.ท.2

703 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)   จ านวน 1 เคร่ือง

4,300            ศพด.ร.ร.ท.4

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 500



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 501

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

704 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)   จ านวน 1 เคร่ือง

4,300            ศพด.ร.ร.ท.5

705 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1
 ชุด

17,000          ศพด.ร.ร.ท.6

706 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (InK Tank Printer) 
 จ านวน 1 เคร่ือง

8,000            ศพด.ร.ร.ท.6

707 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง

7,700            ศพด.ร.ร.ท.7

708 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)   จ านวน 1 เคร่ือง

4,300            ศพด.ร.ร.ท.7

709 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง

9,000            ศพด.ชุมชนชอน
ตะวัน

710 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง

9,000            ศพด.ชุมชนพระ
บางมงคล

711 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)  จ านวน 1 เคร่ือง

7,900            ศพด.ทน.นว.

712 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1
 ชุด

17,000          ศพด.ทน.นว.

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 501



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 502

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

713 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุด Software - Hardware ระบบบริหารจัด
การศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ครอบคลุมท้ังด้านงานวิชาการ งานบริหาร
ท่ัวไป งานบุคคล งบประมาณ ระบบการ
รายงานและการบ ารุงรักษาระบบฯ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส านักการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จ านวน 8 โรงเรียนๆ
ละ 1 ชุด รวมจ านวน 8 ชุด

4,050,000      ส านักการศึกษา

714 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะอาหารพร้อมม้าน่ัง ระดับช้ันประถมศึกษา 
จ านวน 30 ชุด/ปี

50,000          ท.1

715 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียน  ระดับประถมศึกษา  
จ านวน 100 ชุด/ปี

130,000         158,000         158,000         158,000         ท.3

716 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 100 ชุด/ปี

140,000         168,000         168,000         168,000         ท.3

717 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  
จ านวน 100 ชุด/ปี

168,000         168,000         168,000         ท.4

718 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  
(พลาสติก) จ านวน 100 ชุด/ปี

188,000         188,000         ท.5

719 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียน  ระดับประถมศึกษา 
จ านวน 100 ชุด/ปี

158,000         158,000         ท.6

720 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 100 ชุด/ปี

168,000         168,000         ท.6

721 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะอาหารพร้อมม้าน่ัง ระดับช้ันประถมศึกษา 
จ านวน 30 ชุด/ปี

135,000         146,400         146,400         ท.6

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 502



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 503

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

722 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะอาหารพร้อมม้าน่ัง ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
จ านวน 40 ชุด/ปี

204,000         204,000         ท.6

723 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี 4ท่ีน่ัง ระดับอนุบาล  จ านวน 
20 ชุด/ปี

91,600          91,600          ท.7

724 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะอาหารพร้อมม้าน่ัง ระดับช้ันประถมศึกษา 
จ านวน 30 ชุด/ปี

146,400         146,400         146,400         ท.7

725 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะอาหารพร้อมม้าน่ัง ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
จ านวน 40 ชุด/ปี

204,000         204,000         204,000         ท.7

726 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียน  ระดับประถมศึกษา  
จ านวน 150 ชุด/ปี

237,000         237,000         237,000         ท.7

727 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะอาหารพร้อมม้าน่ัง ระดับช้ันประถมศึกษา 
จ านวน 20 ชุด

97,600          ท.8

728 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  
(พลาสติก) จ านวน 100 ชุด/ปี

188,000         188,000         โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

729 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะท ากิจกรรมพร้อมเก้าอ้ี 6 ท่ีน่ัง จ านวน 3 
ชุด

35,700          ศพด.ร.ร.ท.2

730 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา บ้านสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 หลัง 15,000          ศพด.ท.2

731 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ช้ันวางรองเท้าหนอนย้ิม จ านวน 1 อัน 10,900          ศพด.ท.2
732 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะท ากิจกรรมพร้อมเก้าอ้ี 6 ท่ีน่ัง จ านวน 3 

ชุด
35,700          ศพด.ร.ร.ท.5

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 503



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 504

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

733 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการ
เรียนรู้ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 ชุด ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้

48,200          ส านักการศึกษา
ท.1

734 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการ
เรียนรู้ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 ชุด ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าโพใต้

48,200          ส านักการศึกษา
ท.2

735 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการ
เรียนรู้ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 3 ชุด ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส

144,600         ส านักการศึกษา
ท.3

736 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการ
เรียนรู้ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 4 ชุด ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต

192,800         ส านักการศึกษา
ท.4

737 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการ
เรียนรู้ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 2 ชุด ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

96,400          ส านักการศึกษา
ท.5

738 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการ
เรียนรู้ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 3 ชุด ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

144,600         ส านักการศึกษา
ท.6

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 504



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 505

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

739 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการ
เรียนรู้ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 2 ชุด ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม

96,400          ส านักการศึกษา
ท.7

740 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการ
เรียนรู้ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 ชุด ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ

48,200          ส านักการศึกษา
ท.8

741 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 1 ชุด

30,700          ศพด. ท.4

742 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี 4 ท่ีน่ัง ระดับอนุบาล  จ านวน 
5 ชุด/ปี

22,900          22,900          22,900          ศพด.ร.ร.ท.4

743 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองเล่น TIDDY BEAR SLIDE SWING 
จ านวน 1 เคร่ือง

15,500          ศพด.ร.ร.ท.8

744 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 19,500          19,500          19,500          ส านักการศึกษา
งานกีฬาและ
นันทนาการ

745 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองตัดเหล็ก (ไฟเบอร์)  แบบแท่นขนาดไม่
น้อยกว่า 14 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

4,600            ท.5

746 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองป้ัมน้ าอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ ากว่า 305 
วัตต์ จ านวน 4 เคร่ือง/ปี

26,800          26,800          26,800          ท.7

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 505



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 506

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

747 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองป้ัมน้ าอัตโนมัติ  ขนาดก าลังไม่ต่ ากว่า 
750 วัตต์ 220V. 1"X1"  จ านวน 1 เคร่ือง/ปี

11,000          11,000          ท.5

748 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองป้ัมน้ าอัตโนมัติ ขนาดรุ่นแรงดันคงท่ี 200
 วัตต์  จ านวน 1 เคร่ือง/ปี

13,600          13,600          ท.6

749 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองป้ัมน้ าไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ   จ านวน 1 
เคร่ือง

7,800            ศพด.วัดพรหมฯ

750 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ และค่า
ติดต้ังกล้องอินฟาเรด (มีกล้อง 16 ตัว) จ านวน
 1  ชุด/ปี

90,000          ท.3

751 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้แอมเบส  จ านวน  1  เคร่ือง 8,000            ท.3
752 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้แอมป์กีต้าร์ จ านวน 1 เคร่ือง 8,000            ท.3
753 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้แอมป์คีบอร์ด   จ านวน 1 เคร่ือง 8,000            ท.3
754 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ และค่า

ติดต้ังกล้องอินฟาเรด  (มีกล้อง 8 ตัว) จ านวน 
1 ชุด

70,000          ท.5

755 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองเสียงเคล่ือนท่ีอเนกประสงค์ 15" 
MK-15BAT จ านวน 2 ชุด/ปี

12,600          12,600          ท.6

756 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ไมค์ลอย จ านวน 2 ชุด/ปี 8,400            8,400            ท.6
757 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ RACK ส าหรับใส่เคร่ืองเสียง SC-MC 16  

จ านวน 2 ชุด
13,400          13,400          ท.6

758 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ และค่า
ติดต้ังกล้องอินฟาเรด (มีกล้อง 16 ตัว) จ านวน
 1  ชุด/ปี

90,000          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 506



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 507

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

759 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

30,300          ท.1

760 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล  ความละเอียด
 20 ล้านพิกเซล  จ านวน  1  ตัว

19,300          ท.3

761 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์  แอล  อี  ดี  (LED  TV)  ระดับ
ความละเอียด จอภาพ 1366x 768    พิกเซล 
ขนาด  55  น้ิว  จ านวน  1  เคร่ือง

23,200          ท.3

762 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,500  ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

33,000          ท.3

763 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ความละเอียด
จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด  40 น้ิว 
จ านวน 6 เคร่ือง/ปี

78,600          78,600          ท.4

764 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

33,700          ท.4

765 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองเล่น DVD/BLUE RAY จ านวน 7 เคร่ือง 21,000          ท.4

766 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ความละเอียด
 16 ล้านพิกเซลพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ตัว

13,600          ท.5

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 507



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 508

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

767 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366x 768  พิกเซล ขนาด  
32  น้ิว  จ านวน 3 เคร่ือง/ปี

24,000          24,000          ท.5

768 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  
3,500 ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

30,300          ท.5

769 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จ านวน 2 
เคร่ือง/ปี

60,600          60,600          60,600          ท.6

770 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ความละเอียด
จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด  32 น้ิว 
จ านวน 2 เคร่ือง/ปี

20,600          20,600          ท.6

771 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ  3840 x 2160  พิกเซล
 ขนาด 55 น้ิว พร้อมติดต้ัง  จ านวน 1 เคร่ือง

27,500          ส านักการศึกษา
งานกีฬาฯ (สนาม
แบดมินตัน)

772 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI LUMENS จ านวน 1 เคร่ือง

42,500          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

773 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง
มุมไม่น้อยกว่า 200 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

45,500          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

774 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพน่ิงและวีดีโอระบบดิจิตอล 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

19,300          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 508



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 509

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

775 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ความละเอียด
จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด  32 น้ิว 
จ านวน 1 เคร่ือง

10,300          ศพด.ร.ร.ท.1

776 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ความละเอียด
จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด  40 น้ิว 
จ านวน 1 เคร่ือง

13,100          ศพด.ร.ร.ท.4

777 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองเล่น DVD/Blue Ray  จ านวน 1 เคร่ือง 3,000            ศพด.ร.ร.ท.4

778 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
 ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิก
เซล ขนาด  55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

19,600          19,600          ศพด.วัดพรหม
จริยาวาส

779 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ความละเอียด
จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด  40 น้ิว 
จ านวน 3 เคร่ือง

39,300          ศพด.ทน.นว.

780 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

แซกเทนเนอร์  จ านวน  2  เคร่ือง 88,000          ท.3

781 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

แตรทรัมเป็ต  จ านวน  4  เคร่ือง 40,000          ท.3

782 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

กลองชุด จ านวน 1  ชุด 15,000          ท.3

783 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

คีบอร์ด  จ านวน 1 เคร่ือง 6,000            ท.3

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 509



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 510

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

784 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

กลองแทร์ค    จ านวน  2  ใบ 15,000          ท.3

785 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

ฉาบ   จ านวน   2  คู่ 16,000          ท.3

786 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

แซกอัลโต้  จ านวน  2  เคร่ือง 78,000          ท.3

787 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

กีต้าร์โปร่ง  จ านวน 30  เคร่ือง 75,000          ท.3

788 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

กีต้าร์เบส  จ านวน 1 เคร่ือง 6,000            ท.3

789 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

บาริโทน  จ านวน   2 เคร่ือง 40,000          ท.3

790 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

มัชช่ิงทูบา จ านวน 1 เคร่ือง/ปี 260,000         260,000         ท.4

791 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถยนต์โดยสารมินิบัสปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ า
กว่า 24 ท่ีน่ัง จ านวน 1 คัน

2,500,000      ส านักการศึกษา
งานกีฬาฯ

792 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี 
แบบเกียร์อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน

56,000          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

793 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบ้ิล
แค็บ เกียร์อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน

868,000         โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

794 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ีอน 2 
ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คัน

         868,000 ส านักการศึกษา 

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 510



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 511

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

795 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา หัวดูดตะกอนอลูมิเนียม ขนาด 32 น้ิว 
จ านวน 1 ชุด

30,000          ส านักการศึกษา
งานกีฬาฯ (สระ
ว่ายน้ า)

796 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ท่ีม้วนทุ่นลู่ จ านวน 2 ชุด
(30,000 บาท/ชุด)

60,000          ส านักการศึกษา
งานกีฬาฯ (สระ
ว่ายน้ า)

797 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ทุ่นลู่ว่ายน้ า 6 น้ิว ขนาด 50 เมตร จ านวน 2 
ชุด
(60,000 บาท/ชุด)

120,000         ส านักการศึกษา
งานกีฬาฯ (สระ
ว่ายน้ า)

798 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา แผงก้ันสระว่ายน้ าพลาสติก ความยาว 50 
เมตร และ 25 เมตร จ านวน 1 ชุด

30,000          ส านักการศึกษา
งานกีฬาฯ (สระ
ว่ายน้ า)

799 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เก้าอ้ีไลฟ์การ์ด จ านวน 1 ตัว 10,000          ส านักการศึกษา
งานกีฬาฯ (สระ
ว่ายน้ า)

800 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เสาประตูโกว์ฟุตซอลเคล่ือนท่ีได้ มาตรฐาน
แข่งขัน (รวมตาข่าย) จ านวน 1 คู่

25,000          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

801 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ลูกเหล็ก น้ าหนัก 10 กิโลกรัม จ านวน 20 ลูก 120,000         โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

802 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ลูกเหล็ก น้ าหนัก 15 กิโลกรัม จ านวน 20 ลูก 130,000         โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

803 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ลูกเหล็ก น้ าหนัก 20 กิโลกรัม จ านวน 10 ลูก 70,000          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 511



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 512

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

804 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ลูกเหล็ก น้ าหนัก 25 กิโลกรัม จ านวน 10 ลูก 75,000          โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

805 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง)

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 500,000         500,000         500,000         500,000         ส านักการศึกษา

806 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เก้าอ้ีบุนวม 200 ตัว 190,000          กองสวัสดิการสังคม

807 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เก้าอ้ีพลาสติก 1,000 ตัว 300,000          กองสวัสดิการสังคม

808 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 5 เคร่ือง

80,000            80,000            กองสวัสดิการสังคม

809 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 2 เคร่ือง 42,000            กองสวัสดิการสังคม

810 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 2 kVA จ านวน  10 
เคร่ือง

130,000          130,000          กองสวัสดิการสังคม

811 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1  จ านวน 5 เคร่ือง

39,500            44,500            กองสวัสดิการสังคม

812 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 25
 น้ิว จ านวน 5 เคร่ือง

15,000            กองสวัสดิการสังคม

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 512



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 513

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

813 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - พัดลมไอเย็น ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 22 น้ิว 
จ านวน 5 เคร่ือง

125,000          กองสวัสดิการสังคม

814 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - พัดลมต้ังพ้ืน ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว 
จ านวน 5 เคร่ือง

7,500             กองสวัสดิการสังคม

815 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 200 ตัว 640,000          กองสวัสดิการสังคม

816 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ลิฟต์ส าหรับขนของ พร้อมติดต้ัง 3,000,000        3,000,000        3,000,000        3,000,000        3,000,000        กองสวัสดิการสังคม

817 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล 16 ล้านพิกเซล
 จ านวน 2 เคร่ือง

18,000            18,000            กองสวัสดิการสังคม

818 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์สี LED ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 40 น้ิว 
จ านวน 1 เคร่ือง

15,000            15,000            กองสวัสดิการสังคม

819 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ในการติดต้ัง 100,000          100,000          กองสวัสดิการสังคม

820 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  -เคร่ืองขยายเสียง (หอกระจายข่าว) พร้อม
อุปกรณ์และรวมติดต้ัง จ านวน 5 ชุด

360,000          360,000          360,000          360,000          360,000          กองสวัสดิการสังคม

821 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - สายล าโพง จ านวน 2 เส้น 20,000            20,000            20,000            20,000            20,000            กองสวัสดิการสังคม

822 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์  - กลองชุด 1 ชุด พร้อมฉาบ และอุปกรณ์ 30,000            30,000            กองสวัสดิการสังคม

823 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์  - กีต้าร์ไฟฟ้า 2 ตัว พร้อมอุปกรณ์ 22,000            22,000            กองสวัสดิการสังคม

824 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์  - กีต้าร์เบส 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ 11,000            11,000            กองสวัสดิการสังคม

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 513



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 514

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

825 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์  - กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ 7,500             7,500             กองสวัสดิการสังคม

826 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ คีย์บอร์ด จ านวน 1 เคร่ือง 22,000            22,000            กองสวัสดิการสังคม

827 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ชุดไมโครโฟน ส าหรับกลองชุด จ านวน 1 ชุด 30,000            กองสวัสดิการสังคม

828 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด 60,000            60,000            กองสวัสดิการสังคม

829 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์  - แอ๊ฟแฟ๊ค กีต้าร์ไฟฟ้า 12,000            12,000            12,000            กองสวัสดิการสังคม

830 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  - ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุตจ านวน 1 เคร่ือง 15,000            15,000            กองสวัสดิการสังคม

831 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

 - รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ จ านวน 1 คัน

787,000          787,000          กองสวัสดิการสังคม

832 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 ท่ีมีวงเงินเกิน 5,000 บาท)

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกอง
สวัสดิการสังคมท่ีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

400,000          400,000          400,000          400,000          400,000          กองสวัสดิการสังคม

833 สังคมสงเคราะห์ ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างเพ่ือ
ย้ายพร้อมติดต้ังหอ
กระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน

ย้ายพร้อมติดต้ังหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน 
ภายในเขตเทศบาล

100,000          100,000          100,000          100,000          100,000          กองสวัสดิการสังคม

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 514



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 515

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

834 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card
 Reader) จ านวน 10 เคร่ือง

             7,000 กองสวัสดิการสังคม

835 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน
ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 3 เคร่ือง

246,000         ส านักการประปา

836 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถโฟล์คลิฟท์ (รถยกของ) สามารถยกได้ไม่
น้อยกว่า 2.5 ตัน  จ านวน 1 คัน

1,000,000      ส านักการประปา

837 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถตักอเนกประสงค์ (Skid Stecr loader) 
ชนิดล้อยางมีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 60 
แรงม้า จ านวน 1 คัน

3,500,000      ส านักการประปา

838 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดาขนาด 1 ตัน 
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 1,900 ซีซี จ านวน 2 คัน

1,100,000      ส านักการประปา

839 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุกไฮดรอลิกแบบตีนตะขาบ ขนาดไม่
น้อยกว่า 5 ตัน และไม่น้อยกว่า 38 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

1,600,000      ส านักการประปา

840 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุกตีนตะขาบแบบลากจูงเทลเลอร์ ต่อ
พ่วง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 5 ตัน จ านวน 1
 คัน

200,000         ส านักการประปา

841 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบเทอร์ไบน์ขับเคล่ือนด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.
ม./ชม. จ านวน 1 ชุด

7,918,000      ส านักการประปา

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 515



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 516

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

842 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบเทอร์ไบน์ขับเคล่ือนด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.
ม./ชม. จ านวน 1 ชุด

5,200,000      ส านักการประปา

843 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 110 กิโลวัตต์
 (150 แรงม้า) จ านวน  1 ชุด  โรงสูบน้ าแรง
สูงท่ี 4

290,000         ส านักการประปา

844 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 160 กิโลวัตต์
 (220 แรงม้า) จ านวน  1 ชุด  โรงสูบน้ าแรง
สูงท่ี 1

830,000         ส านักการประปา

845 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 90 กิโลวัตต์ 
(125 แรงม้า) จ านวน  1 ชุด  โรงสูบน้ าแรงสูง
ท่ี 2

840,000         ส านักการประปา

846 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองวัดอัตราการไหลของน้ า ขนาดไม่น้อย
กว่า 600 ลบ.ชม. พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

700,000         ส านักการประปา

847 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองวัดคลอรีน 1 เคร่ือง 267,500         ส านักการประปา

848 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองตรวจจับแก๊สคลอรีน จ านวน 1 ชุด 270,000         ส านักการประปา

849 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองวัดคุณภาพน้ าวัดความเป็นกรด-ด่าง 
ความขุ่นและวัดค่าปริมาณคลอรีนท่ีตกค้าง 
จ านวน 1 ชุด โรงผลิตน้ าประปาเกาะยม

1,000,000      ส านักการประปา

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 516



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 517

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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

850 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองวัดคุณภาพน้ า วัดความเป็นกรด-ด่าง 
ความขุ่นและวัดค่าปริมาณคลอรีนตกค้าง 
จ านวน 1  ชุด โรงสูบน้ าแรงสูงท่ี 4

600,000         ส านักการประปา

851 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ชุดเคร่ืองเช่ือม HDPE  ขนาด 63-160 มม. 
ระบบไฮโดรลิก จ านวน 1 เคร่ือง

170,000         ส านักการประปา

852 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์  จ านวน 1 เคร่ือง 15,000          ส านักการประปา
853 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matris Printer จ านวน 

2 ชุด
44,000          ส านักการประปา

854 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสแกนบาร์โค๊ด จ านวน 4 เคร่ือง 60,000          ส านักการประปา
855 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ์ของ
ส านักการประปา

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของส านัก
การประปาท่ีมีวงเงินกว่า  5,000 บาท

4,000,000      4,000,000      4,000,000      4,000,000      ส านักการประปา

856 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสแกนบาร์โค๊ด จ านวน 4 เคร่ือง 240,000         ส านักการประปา
857 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมอุตสาหกรรมขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 25

 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง
10,000          ส านักการประปา

858 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมเพดาน ขนาด 56 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง 10,000          ส านักการประปา

859 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตร จ านวน
 1 เคร่ือง

16,000          ส านักการประปา

860 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย แบบท่ี 1 จ านวน 1
 ชุด

130,000         ส านักการประปา

861 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 2 kVA  จ านวน 1 
เคร่ือง

13,000          ส านักการประปา
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

862 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  จ านวน 
10 เคร่ือง

28,000          ส านักการประปา

863 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ส าหรับรองรับ
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16
 แกนหลัก (16 Core) จ านวน 1 ชุด

24,000          ส านักการประปา

864 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาต้าเบท (Database Server) จ านวน 1 ชุด 40,000          ส านักการประปา

865 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 จ านวน 3 เคร่ือง

66,000          ส านักการประปา

866 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว
 จ านวน 2 เคร่ือง

73,000          ส านักการประปา

867 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง

7,700            ส านักการประปา

868 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 2 เคร่ือง 42,000          ส านักการประปา
869 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์
กล้องถ่ายภาพความร้อน จ านวน 1 เคร่ือง 25,000          ส านักการประปา

870 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองวัดความส่ันสะเทือน จ านวน 1 เคร่ือง 85,600          ส านักการประปา

871 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองวัดอัตราการไหลของน้ า แบบพกพา 
จ านวน 1 เคร่ือง

493,000         ส านักการประปา

872 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

ไดอัลเกรด (เคร่ืองใช้วัดระยะการเย้ืองศูนย์
เพลา) จ านวน 2 เคร่ือง

30,000          ส านักการประปา
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

873 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านโรตาร่ี จ านวน  1 เคร่ือง 8,500            ส านักการประปา
874 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้า จ านวน  1 เคร่ือง 1,800            ส านักการประปา
875 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อย

กว่า  9,000 บีทียู  พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 
เคร่ือง

15,000          ส านักการประปา

876 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้บานเล่ือนกระจกสูง 3 ฟุต จ านวน 1 ตู้ 2,700            ส านักการประปา
877 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ 1 ประตู 6 ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้ 4,000            ส านักการประปา
878 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้บานเล่ือนกระจกทรงสูง   จ านวน 1 ตู้ 7,000            ส านักการประปา
879 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง
รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซีซี 
จ านวน 12 คัน

489,600         ส านักการประปา

880 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า (เคร่ืองยนต์) ขนาดไม่น้อยกว่า 5 
แรงม้า พร้อมป๊ัมหาง 3" จ านวน 1 ชุด

19,000          ส านักการประปา

881 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ระบบไฟฟ้าควบคุม (มอเตอร์สูบน้ า) แบบปรับ
รอบการหมุนได้ ขนาด 110 KW จ านวน 2 ชุด

2,600,000      ส านักการประปา

882 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองตบดิน จ านวน 1 เคร่ือง 18,000          ส านักการประปา
883 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์
ป๊ัมจ่ายสารเคมี อัตราการจ่ายไม่น้อยกว่า 
1,000 ลิตรต่อช่ัวโมง  จ านวน  1  เคร่ือง

140,000         ส านักการประปา

884 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

ป๊ัมจ่ายสารเคมี อัตราการจ่ายไม่น้อยกว่า 330
 ลิตรต่อช่ัวโมง  จ านวน  1  เคร่ือง

77,500          ส านักการประปา

885 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายบ่า จ านวน 2 เคร่ือง 24,000          ส านักการประปา

886 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองกรองน้ า ส าหรับท าน้ าด่ืม จ านวน 1 ชุด 105,000         ส านักการประปา
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

887 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองตัดคอนกรีต พร้อมใบพัดตัด จ านวน 1 
เคร่ือง

45,000          ส านักการประปา

888 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE ส าหรับ
ประมวลผล จ านวน 6 เคร่ือง

138,000         ส านักการประปา

889 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

21,000          ส านักการประปา

890 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า (เคร่ืองยนต์) ขนาดไม่น้อยกว่า 5 
แรงม้า จ านวน 2 เคร่ือง

26,800          ส านักการประปา

891 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบโปรแกรมการจัดเก็บส านักการ
ประปา จ านวน 1 งาน

3,550,000      ส านักการประปา

892 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองนับธนบัตร  จ านวน 1  เคร่ือง 17,500          ส านักการประปา
893 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง หัวเจาะคอนกรีต  จ านวน 1 เคร่ือง 110,000         ส านักการประปา
894 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 110

 แรงม้า จ านวน 1  คัน
4,500,000      ส านักการประปา

895 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ระบบไฟฟ้าควบคุม (มอเตอร์สูบน้ า) แบบปรับ
รอบการหมุน ขนาดไม่น้อยกว่า 30 KW 
จ านวน 2 ชุด

963,000         ส านักการประปา

896 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อย
กว่า 50,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 
เคร่ือง

57,000          ส านักการประปา

897 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองทดสอบมาตรวัดน้ า (แบบกระเป๋าห้ิว) 
จ านวน 1 ชุด

74,900          ส านักการประปา

898 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ชุด 17,400          หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

899 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ตัว 4,000            หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

900 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000          หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

901 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง

17,000          หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

902 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 3 เคร่ือง

12,900          หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

903 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 
เคร่ือง

2,500            หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

904 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000          หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

905 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 16
 ล้านพิกเซล จ านวน 1 กล้อง

13,600          หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

906 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ งานประมวลผล  
จ านวน 2 เคร่ือง

          44,000 สถานธนานุบาล 1

907 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ งานประมวลผล  
จ านวน 1 เคร่ือง

          30,000 สถานธนานุบาล 1

908 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบงานสถานธนานุ
บาล เช่ือมโยงระบบบัญชี

          50,000 สถานธนานุบาล 1

909 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองป๊ัมน้ าอัตโนมัติ  ขนาดไม่ ต่ ากว่า 305 
วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง

            7,000 สถานธนานุบาล 1
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

910 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วนชนิดแขวน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 44,000 บีทียู  จ านวน 1 เคร่ือง

          53,300 สถานธนานุบาล 1

911 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ แบบความเร็วสูง  
จ านวน 2 เคร่ือง

          30,000 สถานธนานุบาล 1

912 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart 
Card Reader)  จ านวน 1 เคร่ือง

               700 สถานธนานุบาล 1

913 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส่วนเช่ือมโยงร่วมกับ ระบบงาน
สถานธนานุบาลจ านวน 1 ระบบ

          12,140 สถานธนานุบาล 1

914 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด  ชนิดมีสายจ านวน 1 เคร่ือง             3,500 สถานธนานุบาล 1

915 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จ านวน 1 
เคร่ือง

            2,500 สถานธนานุบาล 1

916 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองสัญญาณเตือนภัย  จ านวน   1 ชุด           60,000 สถานธนานุบาล 1
917 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุง ครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สิน สถานธนานุ
บาล 1

บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
และทรัพย์สินของสถานธนานุบาล 1 ท่ีมีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท

          50,000           50,000           50,000           50,000           50,000 สถานธนานุบาล 1

918 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุง ครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สิน สถานธนานุ
บาล 1

บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมหรือปรับปรุงอาคารและ
ส่ิงปลูกสร้างท่ีประกอบหรือส่วนควบกับตัว
อาคารของสถานธนานุบาล 1 ท่ีมีวงเงินเกิน
กว่า 5,000 บาท

         100,000          100,000          100,000          100,000          100,000 สถานธนานุบาล 1

919 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองช่ังทองดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง 4,000            สถานธนานุบาล 2
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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)

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบประมาณ

แบบ ผ.03

920 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1  จ านวน 1 เคร่ือง

22,000          สถานธนานุบาล 2

921 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 2  จ านวน 1 เคร่ือง

15,000          สถานธนานุบาล 2

922 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แคร่ส้ัน จ านวน 2เคร่ือง 20,000          สถานธนานุบาล 2
923 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมแบบโคจรติดผนังขนาด 16 น้ิว จ านวน 

2 ตัว
4,000            สถานธนานุบาล 2

รวม 48,175,200   74,531,160   176,020,440  186,755,300  36,862,200   
รวมจ านวนรายการ 268             287             301             235             112             
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

 
 
4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดย
ในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  ทั้งนี ้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า  ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณ ที่มี
ประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์     
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

 
  

 



 

ส่ ว น ที่  4 - 2 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 
----------------------------- 

 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
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   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
     ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ            
                                5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ     
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า                  
ร่ วมตัดสินใจ ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรับประโยชน์  ร่ วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง)    
W-Weakness (จุ ด อ่ อ น ) O-Opportunity (โ อ ก า ส ) แ ล ะ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเ ช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จั งหวัด และเ ช่ือมโยงหลักประชารัฐ            
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์  คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ               
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ ์
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ี
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้ าประสงค์  ตั ว ช้ีวัด                     
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ  

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 



 

ส่ ว น ที่  4 - 8 

6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ( ใ ช้การวิ เคราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis) /Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์                
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย              
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ศั ก ย ภ า พ ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ,  ด้ า น สั ง ค ม ,                                 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ                  
ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใ ช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกบัโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัด เจนน า ไปสู่ การตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการมีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เ ศ รษฐกิ จ และสั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม  (4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย 
ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลือ่น
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรื อกา ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว              
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่  (1) ความประหยัด  (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ  (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิ ผล  (Effectiveness)                   
(4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถู กต้ อ งตามหลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5)  

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งท่ี
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
 7.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 
Norton  
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
  (5 )  แบบวัดกระบวนการปฏิบัติ งาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 
Method  
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
  (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ                
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact) 
4.2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติ
ต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
(1)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(1.1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
-  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
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การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1) ยุทธศาสตร์ดา้นการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

          

2) ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

          

3) ยุทธศาสตร์ดา้นสวสัดิการ
สังคมและชุมชน 

          

4) ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพ
เมือง 

          

5) ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง 

          

6) ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหาร
จัดการที่ด ี

          

รวม           

  
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ 
(.......... โครงการ) 

คิดเปน็รอ้ยละของ
แผนพัฒนาท้องถิน่ 

คิดเปน็รอ้ยละของ
แผนการด าเนนิงาน 

คิดเปน็รอ้ยละของ
ข้อบญัญตัิ+ 
เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

2 ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

3 จากเงินสะสม   

4 จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

5 สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 
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(1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
 การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม   
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
 แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

4.3  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
(1)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

(1.1)  ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย น้ าท่วม  
อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข 
คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ  
กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสามารถ
ด าเนินการได้ทันท่วงที   

(1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน และสัตว์
ต่างๆ ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ  โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา  
คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การท าลาย การรักษา   

(1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ า ประชาชนในเขตเทศบาลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สิน 
ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิต
การประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการ
จัดบริการสาธารณด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน
เพ่ือมีรายได้   

(1.4)  ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้
ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้
ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

(1.5)  ปัญหาการสัญจรติดขัดในเขตเทศบาล  เนื่องจากในเขตเทศบาลมีปริมาณการจราจรค่อนข้าง
หนาแน่นในเวลาเร่งด่วน เส้นทางการคมนาคมบางแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดท าแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนใน
เส้นทางส าคัญ และการจัดการจราจร และพิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   
(2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 (2.1)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก 
ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  กีฬา  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่าง ๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่
เพียงพอต่อการจัดการได้ 
 (2.2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ 
ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมี
หลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
 (2.3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  
แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป 
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