เทศบาลเมืองนครนายก
“เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพืน้ ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้มาตรฐาน และการบริหารจัดการที่ดี”

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

www.nayokcity.go.th
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนครนายก

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขครั้งที่ 1/2564
ของเทศบาลเมืองนครนายก
_______________________________
ด้ว ย เทศบาลเมืองนครนายก ดาเนินการแก้ไขแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ ไ ขครั้ ง ที่ 1/2564 จ านวน 6 โครงการ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย ระเบี ย บ ข้ อ สั่ ง การ รั ฐ บาล
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
อาศัยอานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 21
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาล
เมืองนครนายกให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5 แก้ไขครั้งที่ 1/2564
เทศบาลเมืองนครนายก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชนรวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทัง้ เสริมสร้างความมั่นคง
ในสังคมให้มีความสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

1

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
ถนนบ้านใหญ่
ซอย 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีผิวจราจร
ที่ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ทาการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 4.00 เมตร
ยาวประมาณ 310.00
เมตร หนาเฉลีย่ ไม่น้อย
กว่า 1,240.00 ตาราง
เมตร พร้อมตีเส้นจราจร
ตามแบบเทศบาลเมือง
นครนายก

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ข้อมูลเดิม
420,000

ปี 2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ก่อสร้างปรับปรุง
เสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
กว้าง 4.00 เมตร
ยาวประมาณ
310.00 เมตร
หนาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 1,240.00
ตารางเมตร พร้อม
ตีเส้นจราจร

ข้อมูลที่แก้ไข
420,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
มีผิวจราจรทีไ่ ด้
มาตรฐานสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

หน่วยงาน
หลัก
กองช่าง

ที่

2

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้าและบ่อพัก
ซอยแยกถนน
สุวรรณศร ซอย 2
(ตรงข้ามศาลา
อเนกประสงค์)

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการเพิ่ม
พื้นที่ผิวจราจรให้
กว้างขึ้นเป็นถนนที่มี
มาตรฐาน
- เพื่อให้เป็นถนนที่มี
ผิวเรียบมั่นคง
แข็งแรงและ
ปลอดภัย
- เพื่อเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมให้แก่
ท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ปี 2565
(บาท)

ข้อมูลเดิม
480,000

- ดาเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 122 เมตร
ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้าและบ่อพัก
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด
(ชุมชนคลองพรหมณี
พัฒนา)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและ
ท่อระบายน้า
ความยาว
122.00 เมตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
หลัก

- มีผิวจราจรที่
มั่นคงแข็งแรงและ
ได้มาตรฐาน
- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไปมา
- มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม

กองช่าง

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
หลัก

ข้อมูลที่แก้ไข
480,000

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)
3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้าและ
บ่อพักซอยแยก
ถนนนครนายกสาริกา ซอย 3

- เพื่อเป็นการเพิ่ม
พืน้ ทีผ่ ิวจราจรให้
กว้างขึ้นเป็นถนนที่มี
มาตรฐาน
- เพื่อให้เป็นถนนที่มี
ผิวเรียบมั่นคง
แข็งแรงและ
ปลอดภัย
- เพื่อแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาน้า
ท่วมขังที่อาจเกิดขึ้น
ได้ในฤดูฝน
- เพื่อเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมให้แก่
ท้องถิ่น

- ดาเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 130.00 เมตร
ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้าและบ่อพัก
ตลอดแนวความยาว
ถนน ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกาหนด
(ชุมชนบ้านชฎาทอง)

(บาท)

(บาท)
ข้อมูลเดิม
598,000

(บาท)

(บาท)
- ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและ
ท่อระบายน้า
ความยาว
130 เมตร

- มีผิวจราจรที่
มั่นคงแข็งแรงและ
ได้มาตรฐาน
- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไปมา
- ป้องกันน้าท่วมขัง
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้าและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
- มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม

กองช่าง

ข้อมูลที่แก้ไข
598,000
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชนรวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทัง้ เสริมสร้างความมั่นคง
ในสังคมให้มีความสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7 ด้านบริหารและจัดการแบบบูรณาการ

แผนงาน

ที่

บริหารงานทั่วไป

ชื่อโครงการ

1 โครงการปรับปรุง
โรงจอดรถหน้า
อาคารงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้โรงจอดรถ
มีความมั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัยมีพื้นที่ใช้
สอยเพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ปี 2565
(บาท)

ข้อมูลเดิม
150,000

-ปรับปรุงอาคาร
จอดรถ ทั้งภายนอก
และภายใน รวมทั้ง
ระบบบ
สาธารณูปโภคที่
จาเป็นต่อการใช้งาน

ตัวชี้วัด
(KPI)
- โรงจอดรถ
จานวน 1 หลัง
ได้รับการปรับปรุง
ตามเป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
หลัก

สานัก
- โรงจอดรถมี
ความมั่นคงแข็งแรง ปลัดเทศบาล
ปลอดภัย มีพื้นที่ใช้
สอยเพียงพอ

ข้อมูลที่แก้ไข
150,000

ที่

ชื่อโครงการ

2 โครงการ

วัตถุประสงค์

-เพือ่ ให้รั้วมี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ปรับปรุงรั้ว

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ข้อมูลเดิม
300,000

ปี 2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- รั้วโดยรอบ

- รั้วมีความมั่นคง

หน่วยงาน
หลัก
สานัก

ปรับปรุงรั้วพร้อม
ประตูสานักงาน
เทศบาล

ความมั่นคงแข็งแรง
สวยงาม ปลอดภัย
ในการใช้งาน

โดยรอบสานักงาน
เทศบาล

สานักงานได้รับ
การปรับปรุงตาม
เป้าหมาย

แข็งแรง สวยงาม
ปลอดภัยในการ
ใช้งาน

ปลัดเทศบาล

ข้อมูลที่แก้ไข
300,000
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชนรวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทัง้ เสริมสร้างความมั่นคง
ในสังคมให้มีความสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7 ด้านบริหารและจัดการแบบบูรณาการ
แผนงาน สาธารณสุข
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการก่อสร้าง
รั้วคอนกรีตและ
ประตูรั้ว

- เพื่อให้มีภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อม
บริเวณกอง
สาธารณสุขฯ
มีความสวยงาม
มีสิ่งแวดล้อมที่ดีใช้
ในการปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตรอบพื้นที่
ความยาวประมาณ
180 เมตร พร้อม
ประตูรั้ว 2 จุด
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาล)

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

ปี 2563
(บาท)

ปี 2564
(บาท)

ข้อมูลเดิม
350,000

ข้อมูลที่แก้ไข
350,000

ปี 2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

หลัก

- ก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตรอบพื้นที่
ความยาวประมาณ
180 เมตร พร้อม
ประตูรั้ว 2 จุด

- มีภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม
บริเวณกอง
สาธารณสุขฯ
มีความสวยงาม
มีสิ่งแวดล้อมที่ดีใช้
ในการปฏิบัติงาน

กอง
สาธารณสุข

