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บทที่ 1
หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองนครนายก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14
มิถุนายน 2562 แต่เนื่องจากมีความจาเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ดังนี้
1. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอานาจหน้าที่
2. เพื่อให้มีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน
3. เพื่อ ให้ เ กิดความเชื่ อ มโยงของโครงการสอดคล้ อ งกั บ 1) ยุทธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580) 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 3) โมเดล
การพั ฒ นาประเทศไทย Thailand 4.0 หรื อ ประเทศไทย 4.0 4)แผนพั ฒ นาภาคตะวั น ออกในช่ ว ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 5) แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 2 (จังหวั ด จันทบุ รี ตราด นครนายก ปราจี นบุรี และสระแก้ว ) ยุทธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวั ด
นครนายก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2561-2564) และ 8) ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองนครนายก
4. ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและให้นาเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ได้อย่าง
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงได้
กาหนดแนวทางการใช้ จ่ายเงินสะสม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ บาล 5 ด้าน ประกอบด้ว ย 1) ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม 4) ด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว และ 5) ด้านการศึกษา โดยยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัย
อานาจตาม ความในข้อ 89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ตามหนังสือจังหวัดนครนายกด่วนที่สุด ที่ นย.0023.5/ว 2541 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่องยกเว้น
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เทศบาลเมืองนครนายก จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้อ งถิ่ น พ.ศ.2548 และแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2561 ข้ อ 22/2 ในกรณี ก ารเพิ่ มเติ มหรื อ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่นและเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
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บทที่ 2
ความสัมพันธ์และความสอดคล้องยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมื อ ง
นครนายก ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นถิ่ น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่) พ.ศ.2561 มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2565
วิสัยทัศน์ “นครนายกเมืองน่าอยู่”
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย
ตรงกับความต้องการของตลาด มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการผลิตเกษตร (ดินเปรี้ยว ดินจืด /ระบบบริหารจัดการน้า
น้าแล้ง น้าท่วม ระบบกระจายน้า /พันธ์พืช/ เครื่องจักรกลการเกษตร) โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมสนับสนุน
2) นาวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าการแปรรู ปเกษตรอุตสาหกรรม (โรงบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ , Logistic) การแปรรูป (From farm to table)
3) บูรณาการการตลาด โดยกลไกประชารัฐ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม และ
การประชุมที่ได้มาตรฐาน มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
1) พัฒนาโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวกและ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
2) ส่งเสริ มและสนับสนุนการรักษาและฟื้ นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
3) นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประชาสัมพันธ์ข้อมูล การตลาด และความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว
4) พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP SMEs และ Cluster เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชี พของประชาชน รวมถึง
จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง เสริมสร้าง
ความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
1) จัดทาระบบโครงข่ายบริการพื้นฐาน ด้านถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่อให้บริการประชาชน
ได้ครอบคลุมและเพียงพอต่อประชาชน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2) พัฒนาระบบให้การบริการสาธารณสุข สังคม ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานครอบคลุ ม
ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พื้นที่หมู่บ้านและชุมชน
3) เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งพั ฒนาความรู้ในระบบ นอกระบบ และเพิ่ม
ทักษะเฉพาะด้านในการประกอบอาชีพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
1) พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้าให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2) สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
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3) พัฒนาคุณภาพดินให้สามารถทาการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ
4) ปลูกป่าเพิ่มเติมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน
5) พัฒนาระบบกาจัดขยะและบาบัดน้าเสีย
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก (พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวด้วยการบูรณาการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีดังนี้
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ การพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มและการท่ อ งเที่ ย ว
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๔ ด้าน คือ
๑) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
๒) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และการบริการ
๓) การบารุงรักษาแม่น้าลาคลอง แหล่งน้าต่างๆและการป้องกันน้าท่วม น้าเสีย
๔) การจัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอย ระบบบาบัดน้าเสีย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๖ ด้าน
๑) การศึกษา ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเทิดทูนและการปกป้องสถาบัน
ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
๓) การสาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ
๔) การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
๕) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖) การสร้างรายได้ และส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๕ ด้าน คือ
๑) การก่อสร้างปรับปรุง และบารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ท่าเทียบเรือ
๒) การวิศวกรรมจราจร
๓) การขยายเขตไฟฟ้าและประปา
๔) การพัฒนาระบบชลประทาน แหล่งน้าคูคลอง เพื่อการอุปโภค บริโภคการเกษตร และอื่นๆ
๕) การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบผังเมือง และการพัฒนาตามผังเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วยแนวทาง
การพัฒนา ๕ ด้าน คือ
๑) การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข/
การสร้างความสามัคคี
๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๓) การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
๔) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕) การส่งเสริมให้ผู้นาท้อ งถิ่น ผู้ นาชุ มชน และประชาชนให้มีศักยภาพในการพั ฒนา
ท้องถิ่น/ การเสริมสร้างชุมชนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับการพัฒนาในด้านต่างๆและหรือรองรับ
ประชาคมอาเซียน
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3. ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองนครนายก
3.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก
“เมือ งน่าอยู่ ประชาชนมีคุณ ภาพชี วิตที่ดี บนพื้ นฐานปรั ช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยงพั ฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้มาตรฐานและการบริหารจัดการที่ดี
3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองนครนายก
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
๗) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ
3.3 เป้าประสงค์
๑) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
๒) เศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
๓) สิ่งแวดล้อมเอื้ออานวยต่อการดาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน
๔) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดดารงไว้
๕) ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานทุกชุมชน
๖) ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
๗) มีการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.4 ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
๒) ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
รวมทั้งกาจัดสิ่งปฏิกูลและระบบบาบัดน้าเสีย
๔) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและบารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕) ร้อยละของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้ง ๒๖ ชุมชน
๖) ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถป้องกันสาธารณภัย
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗) ร้อยละของผลงานที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3.๕ ค่าเป้าหมาย
๑) ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
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๓) ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกาจัด
สิ่งปฏิกูลและระบบบาบัดน้าเสีย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔) ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและบารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๕) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้ง ๒๖ ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
๖) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถป้องกันสาธารณภัยต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๗) องค์กรมีผลการดาเนินงานที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีการบริการ
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
3.๖ กลยุทธ์หรือแนวทาง
๑) แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
๒) แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
๓) แนวทางการสนับสนุนและให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ เด็ก สตรี เยาวชนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม
๔) แนวทางการสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
๕) แนวทางการสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคเอดส์
๖) แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
๗) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขาภิบาลชุมชน
๘) แนวทางการก่อสร้างปรับปรุงและบารุงรักษาสวนสาธารณะ
๙) แนวทางการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑๐) แนวทางการการสร้างจิตสานึกและความตระหนักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดูแลและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดระบบกาจัดขยะสิ่งปฏิกูลและระบบบาบัดน้าเสีย
๑๒) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล
๑๓) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการบารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๔) แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์และการจัดวางระบบ ผังเมือง
๑๕) แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบารุงรักษาถนน ทางเท้าท่อระบายน้าและ
สะพาน
๑๖) แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
๑๗) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
๑๘) แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและขยายเขตพื้นที่การให้บริการด้านประปา
๑๙) แนวทางการพัฒนาการป้องกันน้าท่วม
๒๐) แนวทางการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๑) แนวทางการการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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๒๒) แนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น
๒๓) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยในชุมชน
๒๔) แนวทางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
๒๕) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล
๒๖) แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒๗) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
๒๘) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารกิจการพาณิชย์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา ของประชาชนให้มีความมั่นคง มีคุณภาพ
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
3. การบริหารจัดการแบบบูรณาการ สร้างเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การจาแนกตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กาหนดให้นาแผนงานจากการจาแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแทนแนวทางการพัฒนาในยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 เรื่องรูปแบบและการจาแนก
ประเภท รายรั บ –รายจ่ า ย งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ลงวั น ที่ 16
กรกฎาคม 2556 ประกอบด้วย 4 ด้าน 12 แผนงาน
การจาแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1. ด้านการบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2. ด้านการบริการชุมชนและสังคม ประกอบด้วย
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานสาธารณสุข
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.4 แผนงานเคหะชุมชน
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
3. ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3.2 แผนงานการเกษตร
3.3 แผนงานการพานิชย์
4. ด้านการดาเนินงานอื่นๆ ประกอบด้วย
4.1 แผนงานงบกลาง

.
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองนครนายก
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวมโครงการ รวมงบประมาณ
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
1

2,000,000

0

-

0

-

1

2,000,000

0

-

0

-

1

2,000,000

0

-

0

-

1

2,000,000

0

-

0

-

14

0

0

0

-

0

8

14,210,000
5,441,000

0

0

-

14

0

-

0

-

5 แผนงานเคหะและชุมชน

8

14,210,000
5,441,000

5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

6

8,769,000

0

-

0

-

6

8,769,000

0

-

0

-

15

16,210,000

0

-

0

-

15

16,210,000

0

-

0

-

รวม
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1) เทศบาลเมืองนครนายก (ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรมและการประชุมที่ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่

ชื่อโครงการ

1

โครงการจัดซื้อเรือ
เพื่อการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นพาหนะ
สาหรับนักท่องเที่ยว
ในการท่องเที่ยว
ทางน้า ศึกษาวิถีชีวิต
ของชุมชน ศาสนา
วัฒนธรรมริมแม่น้าใน
เขตเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดซื้อเรือท้องแบนติด
เครื่องยนต์ มีหลังคา
ขนาดบรรทุกไม่น้อย
กว่า 20 คน พร้อม
อุปกรณ์ จานวน 2 ลา

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)
2,000,000
(เงินสะสม)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เรือท้องแบนติด
เครื่องยนต์ มีหลังคา
ขนาดบรรทุก ไม่
น้อยกว่า 20 คน
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 2 ลา

มีพาหนะบริการ
นักท่องเที่ยว
ในการท่องเที่ยว
ทางน้า ศึกษาวิถี
ชีวิตของชุมชน
ศาสนา
วัฒนธรรม ริม
แม่น้าในเขต
เทศบาล

หน่วยงาน
สานัก
ปลัดเทศบาล

8

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชนรวมถึงจัดเตรียมโครงการพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคง ในสังคมให้มีความสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการติดตั้งเสาไฟ
ประติมากรรมบริเวณ
ถนนธงไชยและ
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ ร.9

เพื่อให้ได้เสาไฟ
ประติมากรรมที่มี
ความสวยงาม
เหมาะสมกับถนน
คนเดินและ
สวนสาธารณะเป็น
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ติดตั้งเสาไฟ
ประติมากรรม จานวน
37 ต้น พร้อมอุปกรณ์
ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด

2

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถนนสุวรรณศร
(จากหน้าศาลากลาง
จังหวัดถึงสะพาน)

เพื่อให้มีภูมิทัศน์
ที่สวยงามเหมาะสม
กับการเป็นถนน
เฉลิมพระเกียรติของ
จังหวัดนครนายก

ปรับภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถนน กว้างประมาณ
4.20 เมตร ยาว
ประมาณ 137 เมตร
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
575 ตารางเมตร
ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)
2,111,000
(เงินสะสม)

70,000
(เงินสะสม)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน

มีเสาไฟ
ประติมากรรม
จานวน 37 ต้น
พร้อมอุปกรณ์

ได้เสาไฟ
ประติมากรรม
ที่มีความสวยงาม
เหมาะสมกับ
ถนนคนเดินและ
สวนสาธารณะ
เป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยว

กองช่าง

ภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถนนกว้างประมาณ
4.20 เมตร ยาว
ประมาณ 137
เมตร คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 575
ตารางเมตร

ภูมิทัศน์ที่
สวยงาม
เหมาะสมกับการ
เป็นถนนเฉลิม
พระเกียรติของ
จังหวัดนครนายก

กองช่าง

9

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถนนสุวรรณศร
(จากหน้าศาลากลาง
จังหวัดถึงสถานีขนส่ง
จังหวัดนครนายก

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามเหมาะสม
กับการเป็น
ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ของจังหวัดนครนายก

ปรับปรุงภูมิทัศน์
เกาะกลางถนน
กว้าง 11 เมตร ยาว
ประมาณ 417 เมตร
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,587 ตารางเมตร
ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด

4

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถนนสุวรรณศร
(จากหน้าสถานีขนส่ง
จังหวัดนครนายกถึง
สามแยกหน้าร้านบุญ
ไทยวัสดุก่อสร้าง)

เพื่อให้มีภูมิทัศน์
ที่สวยงามเหมาะสม
กับการเป็นถนน
เฉลิมพระเกียรติของ
จังหวัดนครนายก

ปรับภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถนน กว้างประมาณ
11.40 เมตร ยาว
ประมาณ 460 เมตร
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,244 ตารางเมตร
ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)
530,000
(เงินสะสม)

660,000
(เงินสะสม)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถนน กว้าง 11 เมตร
ยาวประมาณ 417
เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4,587
ตารางเมตร

มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม
เหมาะสมกับการ
เป็นถนนเฉลิม
พระเกียรติของ
จังหวัดนครนายก

กองช่าง

ภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถนน กว้างประมาณ
11.40 เมตร ยาว
ประมาณ 460 เมตร
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,244 ตาราง
เมตร

มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม
เหมาะสมกับการ
เป็นถนนเฉลิม
พระเกียรติของ
จังหวัดนครนายก

กองช่าง

หน่วยงาน

10

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน

5

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่
โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สวยงามเหมาะสมกับ
อาคารส่งเสริมสุขภาพ การเป็นสถานที่ออก
กาลังกาย

ปรับภูมิทัศน์ลานหน้า
อาคาร กว้างประมาณ
21 เมตร ยาวประมาณ
32 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 672 ตาราง
เมตร ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด

500,000
(เงินสะสม)

ภูมิทัศน์ลานหน้า
อาคารกว้าง
ประมาณ 21
เมตร ยาวประมาณ
32 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
672
ตารางเมตร

มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม
เหมาะสมกับการ
เป็นสถานที่ออก
กาลังกาย

กองช่าง

6

โครงการจัดซื้อ
เรือกาจัดผักตบชวา

จัดซื้อเรือกาจัดผักตบชวา
เป็นเรือเหล็กอย่างดี
ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็น
ต้นกาลังในการขับเคลื่อน
มีระบบไฮโดรลิค
ในการยกเทผักตบชวา
จานวน 1 ลา

1,000,000
(เงินสะสม)

จัดซื้อเรือกาจัด
ผักตบชวา เป็นเรือ
เหล็กอย่างดี ใช้
เครื่องยนต์ดีเซล
เป็นต้นกาลังในการ
ขับเคลื่อน มีระบบ
ไฮโดรลิค

มีเรือกาจัด
ผักตบชวาและ
เป็นการเตรียม
ความพร้อมด้าน
เครื่องจักรกล
ในการปฏิบัติงาน
เพื่อบาบัด
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

กอง
สาธารณสุข

เพื่อจัดซื้อเรือ
กาจัดผักตบชวา
เป็นการเตรียม
ความพร้อมด้าน
เครื่องจักรกลในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบาบัด
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน

11

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน

7

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถนนสุวรรณศรสายใน
(จากหน้าอู่บุญธรรม
ถึงสี่แยกสัญญาณไฟ
จราจร)

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามเหมาะสมกับ
การเป็นเมือง
ท่องเที่ยว

ปรับภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถนน กว้างประมาณ
2.60 เมตร ยาว
ประมาณ 287 เมตร
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
746 ตารางเมตร
ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด

70,000
(เงินสะสม)

ปรับภูมิทัศน์เกาะ
กลางถนน กว้าง
ประมาณ 2.60
เมตร ยาวประมาณ
287 เมตร
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 746 ตาราง
เมตร

มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม
เหมาะสมกับการ
เป็นเมือง
ท่องเที่ยว

กองช่าง

8

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ริมเขื่อนป้องกันน้าท่วม
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ ร.9

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามเหมาะสมกับ
การเป็นเมือง
ท่องเที่ยว

ปรับภูมิทัศน์บริเวณริม
เขื่อนป้องกันน้าท่วม
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ ร.9 กว้าง
ประมาณ 4 เมตร ยาว
ประมาณ 156 เมตร
ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด

500,000
(เงินสะสม)

ปรับภูมิทัศน์
บริเวณริมเขื่อน
ป้องกันน้าท่วม
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
ร.9 กว้างประมาณ
4 เมตร ยาว
ประมาณ 156
เมตร ตามแบบที่
เทศบาลกาหนด

มีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม
เหมาะสมกับการ
เป็นเมือง
ท่องเที่ยว

กองช่าง

12

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชนรวมถึงจัดเตรียมโครงการพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่

เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนน
นครนายก-รังสิต
ซอย 3/1

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน สะดวก
ปลอดภัยใน
การจราจร

ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตกว้างประมาณ
4 เมตร ยาวประมาณ
312 เมตร คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,248
ตารางเมตร ตามแบบ
ที่เทศบาลกาหนด

402,000
(เงินสะสม)

ถนนแอสฟัลท์ติก ได้ถนนที่มาตรฐาน
คอนกรีตกว้าง
สะดวก ปลอดภัย
ประมาณ 4 เมตร ในการจราจร
ยาวประมาณ 312
เมตร คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า
1,248 ตาราง
เมตร

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนจาก
หน้าซุ้มประตูวดั อิน
ทารามถึงถนน
ชลประทาน

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน สะดวก
ปลอดภัยใน
การจราจร

ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตกว้างประมาณ
4 เมตร ยาวประมาณ
2,030 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,120
ตารางเมตร ตามแบบ
ที่เทศบาลกาหนด

2,619,000
(เงินสะสม)

ถนนแอสฟัลท์ติก ได้ถนนที่มาตรฐาน
คอนกรีตกว้าง
สะดวก ปลอดภัย
ประมาณ 4 เมตร ในการจราจร
ยาวประมาณ
2,030 เมตร
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 8,120
ตารางเมตร

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน

13

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน

3 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนน
จากหน้าซุ้มประตู
วัดอุดมธานีถึงสะพาน

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน สะดวก
ปลอดภัยใน
การจราจร

ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตกว้างประมาณ
6 เมตร ยาวประมาณ
926 เมตร คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 5,556
ตารางเมตร ตามแบบ
ที่เทศบาลกาหนด

1,767,000
(เงินสะสม)

ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตกว้าง
ประมาณ 6 เมตร
ยาวประมาณ
926 เมตร
คิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,556
ตารางเมตร

ได้ถนนที่
มาตรฐาน
สะดวก ปลอดภัย
ในการจราจร

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
ถนนชลประสิทธิ์
ซอย 14

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน สะดวก
ปลอดภัยใน
การจราจร

ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตกว้างประมาณ
3 เมตร ยาวประมาณ
646 เมตร คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,938
ตารางเมตร ตามแบบ
ที่เทศบาลกาหนด

637,000
(เงินสะสม)

ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตกว้าง
ประมาณ 3 เมตร
ยาวประมาณ
646เมตร คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,938ตาราง
เมตร

ได้ถนนที่
มาตรฐาน
สะดวก ปลอดภัย
ในการจราจร

กองช่าง

14

เป้าหมาย

งบประมาณ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

5

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมท่อระบายน้าและ
บ่อพักถนนสุวรรณศร
ซอย 6/1 จากแยก
ถนนเลี่ยงเมืองถึง
สะพาน

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน สะดวก
ปลอดภัยใน
การจราจร

ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตกว้างประมาณ
4 เมตร ยาวประมาณ
695 เมตร คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,780
ตารางเมตร ตามแบบที่
เทศบาลกาหนด

2,408,000
(เงินสะสม)

6

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนเสนา
พินิจ ซอย 1 , 1/1 ,
2 และ 3

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน สะดวก
ปลอดภัยใน
การจราจร

ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,092 ตารางเมตร
ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด

936,000
(เงินสะสม)

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตกว้าง
ประมาณ 4 เมตร
ยาวประมาณ 695
เมตร คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,780
ตารางเมตร

ได้ถนนที่
มาตรฐาน
สะดวก ปลอดภัย
ในการจราจร

กองช่าง

ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,092
ตารางเมตร

ได้ถนนที่
มาตรฐาน
สะดวก ปลอดภัย
ในการจราจร

กองช่าง

หน่วยงาน

15

