




สว่นที ่3 หนา้ที ่- 1

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)

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  แบบ ผ.02 หน้าท่ี 21 ล าดับท่ี 24)
1 กิจกรรมรณรงค์ 3Rs:

Reduce Reuse 
Recycle
 

1. เพ่ือรณรงค์เสริมสร้าง
ความรู้และความตระหนัก
ในการแก้ไขปัญหาเร่ือง
การจัดการขยะมูลฝอย 
โดยอาศัยหลัก 3Rs
2. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ เร่ืองการ
จัดการขยะมูลฝอย
3. เพ่ือเป็นการให้ความรู้
ความเข้าใจเร่ืองแนวทาง
ในการลดปริมาณขยะ การ
คัดแยกขยะ และการ
น าไปใช้ประโยขน์

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
 ความเข้าใจเร่ือง
การจัดการขยะมูล
ฝอย โดยอาศัยหลัก 
3 Rs และ เร่ือง 
แนวทางในการลด
ปริมาณขยะ การคัด
แยกขยะ และการ
น าไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 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

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลนครนครสวรรค์

แก้ไข คร้ังท่ี 12  ประจ าปี พ.ศ.2563

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 1



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 2

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการท่ีแก้ไขใหม่
1 กิจกรรมรณรงค์ 3Rs:

Reduce Reuse 
Recycle
 

1. เพ่ือรณรงค์เสริมสร้าง
ความรู้และความตระหนัก
ในการแก้ไขปัญหาเร่ือง
การจัดการขยะมูลฝอย 
โดยอาศัยหลัก 3Rs
2. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ เร่ืองการ
จัดการขยะมูลฝอย
3. เพ่ือเป็นการให้ความรู้
ความเข้าใจเร่ืองแนวทาง
ในการลดปริมาณขยะ การ
คัดแยกขยะ และการ
น าไปใช้ประโยขน์

นักเรียน นักศึกษา 
หรือประชาชน

100,000      100,000      100,000     1. นักเรียน 
นักศึกษา หรือ
ประชาชนมีความรู้
 ความเข้าใจเร่ือง
การจัดการขยะมูล
ฝอย โดยอาศัยหลัก
 3Rs และ เร่ือง
แนวทางในการ 
การคัดแยกขยะ 
และการน าไปใช้
ประโยชน์ร้อยละ 70
2.นักเรียน นักศึกษา
 หรือประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองแนวทางใน
การลดปริมาณขยะ
 การคัดแยกขยะ 
และการน าไปใช้
ประโยชน์

นักเรียน นักศึกษา 
หรือประชาชน มี
ความรู้และตระหนัก
ในการแก้ไขปัญหา
เร่ืองการจัดการขยะ
มูลฝอยโดยอาศัยหลัก
 3Rs

ส านักการ
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
งานบริการรักษา
ความสะอาด

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 2



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 3

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3  ปี 2563 แบบ ผ.02 หน้าท่ี 4 ล าดับท่ี 2)
2 เฝ้าระวังคุณภาพน ้าด่ืม

-น ้าใช้ในสถานศึกษาใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

โรงอาหารและร้าน
จ าหน่ายอาหารใน
สถานศึกษาในเขตเทศบาล 
ได้รับการตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพอาหารด้าน
กายภาพและด้านแบคทีเรีย
 ตามเกณฑ์มาตรฐานกรม
อนามัยและได้รับการตรวจ
เฝ้าระวังคุณภาพน  าด่ืม
ด้านกายภาพและด้าน
แบคทีเรีย

สถานศึกษาภายในเขต
เทศบาล จ านวน 30 แห่ง

       10,000         10,000         10,000         50,000        10,000 โรงอาหารและร้าน
จ้าหน่ายอาหารใน
สถานศึกษาในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้รับ
การตรวจเฝ้าระวัง
ด้านสุขาภิบาล
อาหารและน ้าด่ืมใน
สถานศึกษา ร้อยละ
 100

โรงอาหารและร้าน
จ้าหน่ายอาหารใน
สถานศึกษาในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้รับการ
ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพ
อาหารและน ้าด่ืม

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม
 ส่ิงแวดล้อม

(สปสช.) (สปสช.)
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สว่นที ่3 หนา้ที ่- 4

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการท่ีแก้ไขใหม่
2 เฝ้าระวังคุณภาพ

สุขาภิบาลอาหาร 
และน้ าด่ืม ใน
สถานศึกษาในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

โรงอาหารและร้าน
จ าหน่ายอาหารใน
สถานศึกษาในเขตเทศบาล 
ได้รับการตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพอาหารด้าน
กายภาพและด้านแบคทีเรีย
 ตามเกณฑ์มาตรฐานกรม
อนามัยและได้รับการตรวจ
เฝ้าระวังคุณภาพน  าด่ืม
ด้านกายภาพและด้าน
แบคทีเรีย

สถานศึกษาภายในเขต
เทศบาล จ านวน 30 แห่ง

       10,000         10,000         10,000         50,000        10,000 โรงอาหารและร้าน
จ้าหน่ายอาหารใน
สถานศึกษาในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้รับ
การตรวจเฝ้าระวัง
ด้านสุขาภิบาล
อาหารและน ้าด่ืมใน
สถานศึกษา ร้อยละ
 100

โรงอาหารและร้าน
จ้าหน่ายอาหารใน
สถานศึกษาในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้รับการ
ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพ
อาหารและน ้าด่ืม

ส้านักการ
สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริม
 ส่ิงแวดล้อม

(สปสช.) (สปสช.)

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 4



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 5

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)

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  แบบ ผ.02 หน้าท่ี 145 ล าดับท่ี 2)
3 สนับสนุนอาหาร

กลางวัน
เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  มี
การพัฒนาด้านร่างกาย
และมีน ้าหนักตามเกณฑ์

โรงเรียนสังกัดเทศบาล 8
 แห่ง

2,000,000     2,000,000     2,000,000     จ้านวนนักเรียนท่ีรับ
การสนับสนุน
อาหารกลางวันมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกายเพ่ิมขึ นร้อย
ละ 100

นักเรียนมีสุขภาพดีมี
น ้าหนักตามเกณฑ์

ส้านักการศึกษา

รายละเอียดโครงการท่ีแก้ไขใหม่
3 สนับสนุนอาหาร

กลางวัน
เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  มี
การพัฒนาด้านร่างกาย
และมีน ้าหนักตามเกณฑ์

โรงเรียนสังกัดเทศบาล 8
 แห่ง

20,000,000   20,000,000   20,000,000   จ้านวนนักเรียนท่ีรับ
การสนับสนุน
อาหารกลางวันมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกายเพ่ิมขึ นร้อย
ละ 100

นักเรียนมีสุขภาพดีมี
น ้าหนักตามเกณฑ์

ส้านักการศึกษา

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลนครนครสวรรค์

แก้ไข คร้ังท่ี 12  ประจ าปี พ.ศ.2563

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 5



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 6

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

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

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  แบบ ผ.02 หน้าท่ี 277 ล าดับท่ี 61)
4 ก่อสร้างผิวจราจร คสล.

 พร้อมท่อระบายน ้า 
ซอยสวรรค์วิถี 8 (เสนอ
จากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยใน การ
เดินทาง การจราจร 
การขนส่งและ
ป้องกันน ้าท่วมขัง

ผิวจราจร คสล.  หนา 0.15 
เมตร กว้าง 3.50-5.00 เมตร
 ยาว 130 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์ 
กลาง 0.60 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

      1,400,000  - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ใน
การสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 - ลดปัญหา
น ้าท่วมใน
พื นท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพื นท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
 ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านักการช่าง

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลนครนครสวรรค์

แก้ไข คร้ังท่ี 12  ประจ าปี พ.ศ.2563

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 6



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 7

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการท่ีแก้ไขใหม่
4 ก่อสร้างผิวจราจร คสล.

 พร้อมท่อระบายน ้า 
ซอยสวรรค์วิถี 8 (เสนอ
จากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยใน การ
เดินทาง การจราจร 
การขนส่งและ
ป้องกันน ้าท่วมขัง

ผิวจราจร คสล.  หนา 0.15 
เมตร กว้าง 3.50-5.00 เมตร
 ยาว 130 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์ 
กลาง 0.60 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

     1,400,000  - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ใน
การสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 - ลดปัญหา
น ้าท่วมใน
พื นท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพื นท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
 ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านักการช่าง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 7



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 8

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  แบบ ผ.02 หน้าท่ี 278 ล าดับท่ี 62)
5 ก่อสร้างผิวจราจร คสล.

 พร้อมท่อระบายน ้า 
ซอยสวรรค์วิถี 10 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยใน การ
เดินทาง การจราจร 
การขนส่งและ
ป้องกันน ้าท่วมขัง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
141 เมตร พร้อมท่อระบาย
น ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        940,000  - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ใน
การสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 - ลดปัญหา
น ้าท่วมใน
พื นท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพื นท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
 ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านักการช่าง

รายละเอียดโครงการท่ีแก้ไขใหม่
5 ก่อสร้างผิวจราจร คสล.

 พร้อมท่อระบายน ้า 
ซอยสวรรค์วิถี 10 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยใน การ
เดินทาง การจราจร 
การขนส่งและ
ป้องกันน ้าท่วมขัง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
141 เมตร พร้อมท่อระบาย
น ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

       940,000  - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ใน
การสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 - ลดปัญหา
น ้าท่วมใน
พื นท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ราษฎรท่ีอยู่อาศัย
ในพื นท่ีมีการ
คมนาคมท่ีดี ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
 ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขัง

ส้านักการช่าง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 8



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 9

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ. 2562 แบบ ผ.02 หน้าท่ี 11 ล าดับท่ี 1)
6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

พร้อมท่อระบายน ้า
ทางเข้ามหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่ง
 และมีระบบระบาย
น ้าท่ีดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
167 เมตร พร้อมท่อระบาย
น ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

1,069,000       - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ใน
การสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 - ลดปัญหา
น ้าท่วมใน
พื นท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร การ
ขนส่งและการ
คมนาคม

ส้านักการช่าง

รายละเอียดโครงการท่ีแก้ไขใหม่
6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

พร้อมท่อระบายน ้า
ทางเข้ามหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่ง
 และมีระบบระบาย
น ้าท่ีดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
167 เมตร พร้อมท่อระบาย
น ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

1,069,000      - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ใน
การสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 - ลดปัญหา
น ้าท่วมใน
พื นท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร การ
ขนส่งและการ
คมนาคม

ส้านักการช่าง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 9



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 10

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 แบบ ผ.02 หน้าท่ี 300 ล าดับท่ี 112)
7 จัดจ้างท่ีปรึกษาวางและ

จัดท้าผังเมืองรวมเมือง
นครสวรรค์

1.เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ 
ก้าหนดหลักเกณฑ์การ
พัฒนาพื นท่ีและการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเมือง
นครสวรรค์ ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย ยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
2.เพ่ือวางและจัดท้าผัง
เมืองรวมเมืองนครสวรรค์
 ให้มีรูปแบบ การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน การ
บริหารจัดการพื นท่ี เพ่ือ
การพัฒนาเมืองทางด้าน
กายภาพและการด้ารง
รักษาเมืองท่ีเหมาะสม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการมาตรฐานการผัง
เมือง

1. เอกสารรายงานผล
การศึกษาการวางและจัดท้า
ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์
 ตามพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2562
2. การน้าเสนอขอความ
เห็นชอบ คณะกรรมการผัง
เมืองจังหวัด รวมทั ง 
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
รายละเอียดตามข้อก้าหนด
ขอบเขตของงานจ้างท่ี
ปรึกษาของเทศบาล

    15,000,000 รายงานผล
การศึกษา
การวางและ
จัดท้า
ผังเมืองรวม
เมือง
นครสวรรค์ 
และผลการ
พิจารณาของ
คณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัด

ผังเมืองรวมเมือง
นครสวรรค์ และ
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
ฉบับใหม่แบบมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
ผ่านความเห็นชอบ
และกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วน
เอื ออ้านวยต่อการ
พัฒนาพื นท่ี เพ่ิม
ศักยภาพในการ
แข่งขันระดับประเทศ

ส้านักการช่าง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 10



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 11

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการท่ีแก้ไขใหม่
7 จัดจ้างท่ีปรึกษาวางและ

จัดท้าผังเมืองรวมเมือง
นครสวรรค์

1.เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ 
ก้าหนดหลักเกณฑ์การ
พัฒนาพื นท่ีและการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเมือง
นครสวรรค์ ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย ยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
2.เพ่ือวางและจัดท้าผัง
เมืองรวมเมืองนครสวรรค์
 ให้มีรูปแบบ การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน การ
บริหารจัดการพื นท่ี เพ่ือ
การพัฒนาเมืองทางด้าน
กายภาพและการด้ารง
รักษาเมืองท่ีเหมาะสม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการมาตรฐานการผัง
เมือง

1. เอกสารรายงานผล
การศึกษาการวางและจัดท้า
ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์
 ตามพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2562
2. การน้าเสนอขอความ
เห็นชอบ คณะกรรมการผัง
เมืองจังหวัด รวมทั ง 
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
รายละเอียดตามข้อก้าหนด
ขอบเขตของงานจ้างท่ี
ปรึกษาของเทศบาล

   15,000,000 รายงานผล
การศึกษา
การวางและ
จัดท้า
ผังเมืองรวม
เมือง
นครสวรรค์ 
และผลการ
พิจารณาของ
คณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัด

ผังเมืองรวมเมือง
นครสวรรค์ และ
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
ฉบับใหม่แบบมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
ผ่านความเห็นชอบ
และกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วน
เอื ออ้านวยต่อการ
พัฒนาพื นท่ี เพ่ิม
ศักยภาพในการ
แข่งขันระดับประเทศ

ส้านักการช่าง

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 11



สว่นที ่3 หนา้ที ่- 12

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

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

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 ประจ าปี พ.ศ.2562  แบบ ผ.02 หน้าท่ี 16 ล าดับท่ี 1)
8 ปรับปรุงติดต้ังพัดลม

ระบายอากาศโรงสูบน้้า
แรงสูงท่ี 1

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฎิบัติงาน

งานติดต้ังพัดลมระบาย
อากาศ
1.1 งานติดต้ังพัดลมระบาย
อากาศขนาด 50 น้ิว ชนิดมี
บานเกร็ด
1.2 งานเดินสายไฟฟ้าชนิด 
VCT ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม.
1.3 ตู้ควบคุมพัดลมระบาย
อากาศจ านวน 1 งาน ตาม
รายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาล

        160,000 รอยละ 90 ของ
ประชาชนพึง
พอใจ

ประชาชนมีความ
พอใจใน
ประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงาน

ส านักการประปา

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลนครนครสวรรค์

แก้ไข คร้ังท่ี 12  ประจ าปี พ.ศ.2563

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 12
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    แผนงานการพาณิชย์

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

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการท่ีแก้ไขใหม่
8 ปรับปรุงติดต้ังพัดลม

ระบายอากาศโรงสูบน้้า
แรงสูงท่ี 1

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฎิบัติงาน

งานติดต้ังพัดลมระบาย
อากาศ
1.1 งานติดต้ังพัดลมระบาย
อากาศขนาด 50 น้ิว ชนิดมี
บานเกร็ด
1.2 งานเดินสายไฟฟ้าชนิด 
VCT ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม.
1.3 ตู้ควบคุมพัดลมระบาย
อากาศจ านวน 1 งาน ตาม
รายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาล

       160,000 รอยละ 90 ของ
ประชาชนพึง
พอใจ

ประชาชนมีความ
พอใจใน
ประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงาน

ส านักการประปา

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

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

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลนครนครสวรรค์  แบบ ผ.03 หน้าท่ี 513 ล าดับท่ี 816)
9 ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ลิฟต์ส าหรับขนของ พร้อม

ติดต้ัง
3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000      กองสวัสดิการ

สังคม

รายละเอียดโครงการท่ีแก้ไขใหม่ เป็นแบบ ผ.02
9 ปรับปรุงอาคารศูนย์

สาธิตแสดงสินค้าเพ่ือ
ติดต้ังลิฟต์ขนของจ านวน
 1 ตัว

เพ่ือติดต้ังลิฟต์ขน
ของอาคารศูนย์สาธิต
แสดงสินค้าใช้ในการ
ขนของเพ่ือความ
สะดวกในการจัดเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
โครงสร้างและส่วนประกอบ
อาคารศูนย์สาธิตแสดงสินค้า
 โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
ปรับปรุงอาคารกว้าง
ประมาณ 10 เมตร ยาว
ประมาณ 40 เมตร สูง 3 ช้ัน
 ลิฟต์ส าหรับขนของพร้อม
ติดต้ัง จ านวน 1 ตัว

3,000,000     จัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ของ
ทางราชการ
ได้อย่างเป็น
ระเบียบ 
สะดวก รวดเร็ว

จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
และครุภัณฑ์ของ
ทางราชการได้อย่าง
เป็นระเบียบ สะดวก
 รวดเร็ว

กองสวัสดิการ
สังคม

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลนครนครสวรรค์

แก้ไข คร้ังท่ี 12  ประจ าปี พ.ศ.2563

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02

สว่นที ่3 หนา้ที ่- 14



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบ ผ.03 หน้าท่ี 495 ล าดับท่ี 655)
10 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว
เคร่ืองป้ัมน ้าไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ จ้านวน 1 
เคร่ือง

7,800        ศพด วัดพรหม
จริยาวาส

รายละเอียดโครงการท่ีแก้ไขใหม่
10 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองป้ัมน ้าไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ จ้านวน 1 

เคร่ือง
7,800        ศพด วัดพรหม

จริยาวาส

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 แบบ ผ.03 หน้าท่ี 27 ล าดับท่ี 2)
11 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน พัดลมแขวนเพดาน ขนาด 56 นิ ว  จ้านวน ปีละ 

5 ตัว
30,000          30,000          ส้านักปลัดเทศบาล

งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

รายละเอียดโครงการท่ีแก้ไขใหม่
11 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน พัดลมแขวนเพดาน ขนาด 56 นิ ว  จ้านวน ปีละ 

10 ตัว
30,000          30,000          ส้านักปลัดเทศบาล

งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แก้ไข คร้ังท่ี 12  ประจ าปี พ.ศ.2562
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบ ผ.03

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 15



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แก้ไข คร้ังท่ี 12  ประจ าปี พ.ศ.2562
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบ ผ.03

รายละเอียดโครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 แบบ ผ.03 หน้าท่ี 27 ล าดับท่ี 2)
12 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เก้าอี แถว 4 ท่ีน่ัง แบบเหล็ก จ านวนปีละ 10 ชุด 96,000          96,000        ส้านักปลัดเทศบาล

งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

รายละเอียดโครงการท่ีแก้ไขใหม่
12 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เก้าอี แถว 4 ท่ีน่ัง แบบเหล็ก จ านวนปีละ 20 ชุด 96,000          96,000        ส้านักปลัดเทศบาล

งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 16
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