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บทที่ 1
หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองนครนายก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2562 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 แต่เนื่องจากมีความจาเป็นเร่งด่วนจึงต้องเพิ่มเติม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 ดังนี้
1. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของนายกเทศมนตรีตามภารกิจและอานาจหน้าที่
2. เพื่อให้มีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน
3. เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มโยงของโครงการสอดคล้ อ งกั บ 1) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580) 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 3) โมเดลการพัฒนา
ประเทศไทย Thailand 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกในช่วง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 5) แผนพัฒ นาของกลุ่ มจังหวัด ภาคตะวัน ออก 3 (จังหวัด จัน ทบุ รี ตราด
นครนายก ปราจีนบุรีและสระแก้ว) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2565
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก (พ.ศ.2561-2564) และ 8) ยุทธศาสตร์
เทศบาลเมืองนครนายก
เทศบาลเมืองนครนายก จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
ดังนี้
1) ตามหนังสือจังหวัดนครนายก ด่วนที่สุด ที่ นย 0023.3/ว1016 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่อง
แนวทางการจัดทาประชาคมท้องถิ่น กรณีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ได้อย่างเร่งด่วน จึงอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง ยกเว้นการจัดทา
ประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลายไปในทางปลอดภัยและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันดาเนินการแล้วเสร็จ
2) ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒2 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามขั้นตอน คือ
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม
เหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่ าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
๑

บทที่ 2
ความสัมพันธ์และความสอดคล้องยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองนครนายก ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่) พ.ศ.2561 มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2565
วิสัยทัศน์ “นครนายกเมืองน่าอยู่”
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรงกับความ
ต้องการของตลาด 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 และการประชุมที่ได้
มาตรฐาน มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
1) พัฒนาโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวกและผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพ
2) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การรั ก ษาและฟื้ น ฟู วั ฒ นธรรม ประเพณี และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
3) น าระบบสารสนเทศมาใช้ ในการพั ฒนาประชาสั มพั นธ์ ข้ อมู ล การตลาด และความปลอดภั ยของ
นักท่องเที่ยว
4) พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP SMEs และ Cluster เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พั ฒนาความรู้ และทั กษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึ งจั ดเตรี ยม
โครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มี
ความสุข มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
1) จัดทาระบบโครงข่ายบริการพื้นฐาน ด้านถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่อให้บริการประชาชนได้ครอบคลุม
และเพียงพอต่อประชาชน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2) พัฒนาระบบให้การบริการสาธารณสุข สังคม ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานครอบคลุมประชาชนทุก
กลุ่มโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พื้นที่หมู่บ้านและชุมชน
3) เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งพัฒนาความรู้ในระบบ นอกระบบ และเพิ่มทักษะเฉพาะด้าน
ในการประกอบอาชีพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
1) พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้าให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒

2) สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3) พัฒนาคุณภาพดินให้สามารถทาการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ
4) ปลูกป่าเพิ่มเติมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน
5) พัฒนาระบบกาจัดขยะและบาบัดน้าเสีย
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก (พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวด้ว ยการบูรณาการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วยแนวทาง
การพัฒนา 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 การเทิดทูนและการปกป้องสถาบันชาติศาสนา
และพระมหากษัตริย์
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 ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
๕ ด้าน คือ
๑) การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข/
การสร้างความสามัคคี
๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๓) การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
๔) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕) การส่งเสริมให้ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน และประชาชนให้มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น/ การ
เสริมสร้างชุมชนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับการพัฒนาในด้านต่างๆและหรือรองรับประชาคมอาเซียน
๓

3. ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองนครนายก
3.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก
“เมื องน่ าอยู่ ประชาชนมี คุณ ภาพชี วิต ที่ ดี บนพื้ น ฐานปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งพั ฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาได้มาตรฐานและการบริหารจัดการที่ดี
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) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลและระบบบาบัดน้าเสีย
๔) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและบารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕) ร้อยละของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้ง ๒๖ ชุมชน
๖) ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๗) ร้อยละของผลงานที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
3.๕ ค่าเป้าหมาย
๑) ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓) ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกาจัด
สิ่งปฏิกูลและระบบบาบัดน้าเสีย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔) ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและบารุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ๑๐๐
๕) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้ง ๒๖ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๖) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถป้องกันสาธารณภัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗) องค์ ก รมี ผ ลการด าเนิ น งานที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและมี ก ารบริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔

3.๖ กลยุทธ์หรือแนวทาง
๑) แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
๒) แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
๓) แนวทางการสนับสนุนและให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ เด็ก สตรี เยาวชนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๔) แนวทางการสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
๕) แนวทางการสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคเอดส์
๖) แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
๗) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขาภิบาลชุมชน
๘) แนวทางการก่อสร้างปรับปรุงและบารุงรักษาสวนสาธารณะ
๙) แนวทางการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐) แนวทางการการสร้างจิตสานึกและความตระหนักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดระบบกาจัดขยะสิ่งปฏิกูลและระบบบาบัดน้าเสีย
๑๒) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล
๑๓) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการบารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๔) แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์และการจัดวางระบบ ผังเมือง
๑๕) แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบารุงรักษาถนน ทางเท้าท่อระบายน้าและสะพาน
๑๖) แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
๑๗) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
๑๘) แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและขยายเขตพื้นที่การให้บริการด้านประปา
๑๙) แนวทางการพัฒนาการป้องกันน้าท่วม
๒๐) แนวทางการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๑) แนวทางการการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒๒) แนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๒๓) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยในชุมชน
๒๔) แนวทางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
๒๕) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล
๒๖) แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
๒๗) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
๒๘) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารกิจการพาณิชย์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา ของประชาชนให้มีความมั่นคง มีคุณภาพ
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
3. การบริหารจัดการแบบบูรณาการ สร้างเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การจาแนกตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ ก าหนดให้ น าแผนงานจากการจ าแนกแผนงานตามรู ป แบบงบประมาณ
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มาแทนแนวทางการพั ฒ นาในยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภท
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
๕

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

๖

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ 5
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๑. แผนงานการศึกษา

ปี ๒๕๖๑
โครงการ งบประมาณ
-

2. แผนงานสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๑. แผนงานเคหะและชุมชน
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
การสาธารณูปโภค
๑. แผนงานเคหะและชุมชน
2. แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน
๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7 ด้านบริหารและการจัดการ
แบบบูรณาการ
1. แผนงานบริหารทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานเคหะและชุมชน

รวม

ปี ๒๕๖๒
โครงการ งบประมาณ
-

ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖5
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
๗
๕,๖๖๐,๐๐๐
๒
๔,๒๐๐,๐๐๐
-

-

-

-

-

-

-

๕
-

๑,๔๖๐,๐๐๐
-

๑

๒,๔๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

๑๐

๑๑,๖๗๕,๐๐๐

๑
๑

๒,๔๐๐,๐๐๐
๓,๒๓๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

๓,๒๓๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๔,๔๐๐,๐๐๐
๗,๒๗๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑

-

๓
๗
๑

-

-

-

-

-

-

๑

๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

๗

๙๑๙,๐๐๐

๓

๕,๓๖๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

๔
๑
๒
๒๕

๖๙๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
๖๙,๐๐๐
๑๘,๓๕๔,๐๐๐

๑
๑
๑
๕

๒๐๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๙๙๐,๐๐๐
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติมครั้งที่ 5
เทศบาลเมืองนครนายก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงการพืน้ ฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมถึงเสริมสร้าง
ความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
รับผิดชอบ
(KPI)
จะได้รับ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
2565
หลัก
1

โครงการ
ห้องปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
(นวัตกรรม
การศึกษาและ
เทคโนโลยี
การศึกษา)
ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองนครนายก

- เพื่อสร้าง/จัดทา
ห้องปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู่ใน
ศตวรรษที่ 21
- เพื่อให้ครูและเด็ก
ได้ทดลองใช้
อุปกรณ์เพื่อการ
เรียนรู้ใน
ห้องปฏิบัติการ
- เพื่อส่งเสริมให้
เกิดเครือข่ายการ
เรียนรู้

- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
นครนายก
มีห้องปฏิบัติการ
จานวน 3 ห้อง
ห้องละ 1,250,000
บาท และได้รับการ
พัฒนาด้านสะเต็ม
ศึกษา จานวน
1,000 คนขึ้นไป

3,750,000
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- ห้องปฏิบัติการร้อยละ
100 มีวัสดุอุปกรณ์
เทคโนโยลีทันสมัยพร้อม
ใช้งาน
- นักเรียนและครูร้อยละ
100 ได้เรียนรู้จากวัสดุ
อุปกรณ์เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
- ห้องปฏิบัติการทาให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึน้
- เครือข่ายร้อยละ 100
มีการเรียนรู้ด้านสะเต็ม
ศึกษา

- มีห้อง
ห้องปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนละ
1 ห้อง รวม
ทั้งหมด 3 ห้อง
- ครูและ
นักเรียนอย่าง
น้อย 1,000
คนได้รับการ
พัฒนาด้านสะ
เต็มศึกษา
- มีเครือข่าย
ด้านสะเต็ม
ศึกษาอย่างน้อย
3 เครือข่าย

กอง
การศึกษา
(โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล)

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2

โครงการรื้อถอน
และก่อสร้างเสาธง
ชาติพร้อมฐาน
โรงเรียนเทศบาล 1
วัดศรีเมือง

- เพื่อรื้อถอนเสาธง
ชาติเก่าที่ชารุดออก
- เพื่อก่อสร้างเสา
ธงชาติใหม่พร้อม
ฐาน
- เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยรอบ
เสาธงชาติใหม่ให้
สวยงาม

- รื้อถอนเสาธงชาติ
เก่า จานวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างเสาธงชาติ
ใหม่พร้อมฐาน
จานวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบเสาธงชาติ
(ตามรูปแบบและ
รายการที่เทศบาล
เมืองนครนายก
กาหนด)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔
450,000
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2565

ตัวชี้วัด
(KPI)
- โรงเรียนเทศบาล 1
วัดศรีเมือง มีเสาธงชาติ
ใหม่ที่แข็งแรงและ
ปลอดภัย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- โรงเรียนมี
กอง
เสาธงชาติที่
การศึกษา
แสดงสัญลักษณ์ (โรงเรียน
ของชาติที่มั่นคง เทศบาล 1
และแข็งแรง
วัดศรีเมือง)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงการพืน้ ฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมถึงเสริมสร้าง
ความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดซื้อ
เครื่องทดสอบ
ความมีชีวิตของฟัน

- เพื่อจัดหา
อุปกรณ์ทาง
ทันตกรรมให้
พอเพียงกับการ
ให้บริการ
ประชาชน

- จัดซื้อเครื่องทดสอบ
ความมีชีวิต (EPT)
ของฟัน
จานวน 1 เครื่อง

โครงการจัดซื้อ
เครื่องวัดความยาว
รากฟัน

- เพื่อจัดหา
อุปกรณ์ทางทัน
ตกรรมให้
พอเพียงกับการ
ให้บริการ
ประชาชน

- จัดซื้อเครื่องวัดความ
ยาวรากฟัน จานวน 1
เครื่อง

2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔
20,000
(เงินบารุง
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข)
เทศบาล
เมือง
นครนายก

40,000
(เงินบารุง
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข)
เทศบาล
เมือง
นครนายก
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2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- จัดซื้อเครื่องทดสอบ
ความมีชีวิตของฟัน

- สามารถจัดหา
กอง
อุปกรณ์ทางการ สาธารณสุข
แพทย์ที่มีความ
จาเป็นอย่าง
เพียงพอต่อการ
ให้บริการทาง
ทันตกรรม

- ซื้อเครื่องวัดความยาว
รากฟัน

- สามารถจัดหา
กอง
อุปกรณ์ทางการ สาธารณสุข
แพทย์ที่มีความ
จาเป็นอย่าง
เพียงพอต่อการ
ให้บริการทาง
ทันตกรรม

งบประมาณ
ที่
3

โครงการ
โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
การจัดการขยะใน
ครัวเรือนและการ
สุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อมภาย
ในชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนเทศบาล
เมืองนคนายกและ
อสม.มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพและ
ถูกต้อง
- เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
อสม.เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยตั้งแต่
ต้นทาง
- เพื่อส่งเสริม
ประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของ อสม.เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการดูแล
การจัดการขยะและ
การสุขาภิบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชน

- อสม.138 คน
เทศบาลเมือง
นครนายก (ตามหนัง
สิกรมส่งเสริมฯ
ที่ มท 0810./
ว 766 ลงวันที่ 20
มีนาคม 2561)
- คณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
มอบหมาย 25 คน

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔
800,000
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2565

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมสามารถ
นาความรู้ไปใช้
ประโยชน์เพื่อการ
จัดการขยะในครัวเรือน
และการสุขาภิบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- เทศบาลเมือง
กอง
นครนายกและ
สาธารณสุข
อสม.มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและ
การสุขาภิบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ
- อสม.เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยตั้งแต่
ต้นทาง
- อสม.ได้รับ
ประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสามารถนามา
ประยุกต์ในการดู
และการจัดการ
ขยะและการ
สุขาภิบาล อนามัย
สิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชนเทศบาล
เมืองนครนายก

งบประมาณ
ที่
4

โครงการ
โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
การตลาดสดและ
การสุขาภิบาล
ร้านค้าของผู้ค้า
ตลาดสดเทศบาล
เมืองนครนายก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อลดความเสี่ยง
เนื่องมาจากการ
บริโภคอาหารและน้า
ที่ไม่สะอาด ซึ่งมี
สาเหตุจากร้าน
จาหน่ายอาหารสดใน
ตลาดสด
- เพื่อส่งเสริมการ
จัดบริการอาหารและ
สิ่งแวดล้อมที่ถกู
สุขลักษณะ
- เพื่อส่งเสริมให้มีการ
จัดการด้านอาหาร
และสิ่งแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- เพื่อให้ประชาชนได้
บริโภคอาหารที่
สะอาดและปลอดภัย
- เพื่อส่งเสริม
ประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ผู้ค้าตลาดสดเทศบาล
เพื่อให้มีส่วนร่วมใน
การดูและการจัดการ
ตลาดตามหลัก
สุขาภิบาลร้านค้า

- ผู้ค้าในตลาดสด
จานวน 200 ราย
- คณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
มอบหมาย 20 คน

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔
500,000

12

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ตลาดสดประเภท
ที่ 1 ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสด
น่าซื้อร้อยละ 100
- อาหารสดผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปนเปื้อน 6
ชนิด ร้อยละ 100

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนสามารถ
กอง
ลดความเสี่ยงอัน
สาธารณสุข
เนื่องมาจากการ
บริโภคอาหารและ
น้าที่ไม่สะอาด
ซึ่งมีสาเหตุจาก
ร้านอาหารสด
ในตลาดสด
- ประชาชนได้
จับจ่ายสินค้าใน
สถานที่ที่สะอาดได้
มาตรฐานและซื้อ
สินค้าสินค้าที่มีความ
ปลอดภัยและได้รับ
การคุ้มครองสิทธิ/
สุขภาพของผู้บริโภค
- ผู้ค้าตลาดสด
เทศบาลนา
ประสบการณ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแลการจัดการ
ตลาดสดตามหลัก
สุขาภิบาลร้านค้า

งบประมาณ
ที่

โครงการ

5

โครงการอบรม
หลักสูตรสุขาภิบาล
อาหารสาหรับ
ผู้ประกอบการและผู้
สัมผัสอาหารใน
พื้นที่เทศบาลเมือง
นครนายก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔
100,000

- เพื่อให้
- ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการและผู้ และผู้สัมผัสอาหาร
สัมผัสอาหารในพื้นที่ จานวน 300 คน
เทศบาลเมือง
นครนายก ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้าน
สุขาภิบาลอาหารและ
สุขภาพส่วนบุคคล
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2565

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ร้อยละ
ผู้ประกอบการและผู้
สัมผัสอาหารในพื้นที่
เทศบาลเมือง
นครนายก เข้ารับการ
อบรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ผู้ประกอบการและ
กอง
ผู้สัมผัสอาหารมี
สาธารณสุข
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านสุขาภิบาล
อาหารและ
สุขาภิบาลส่วนบุคคล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงการพืน้ ฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมถึงเสริมสร้าง
ความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุก
มูลฝอย
แบบอัดท้าย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อจัดซื้อ
รถบรรทุกมูลฝอย
แบบอัดท้ายที่เป็น
การเตรียม
ความพร้อมด้าน
เครื่องจักรกลใน
การปฏิบัติงานเพื่อ
บาบัดความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

- จัดซื้อรถบรรทุก
มูลฝอยแบบอัดท้าย
ความจุไม่น้อยกว่า
10 ลบ.เมตร
เครื่องยนต์ดีเซล
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปรเครือ่ งยนต์ดีเซล
ขนาด 6 ล้อ
ขนาด 6 ตัน
ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า
6,000 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ากว่า
170 กิโลวัตต์
จานวน 1 คัน
(ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

2,400,000 - จัดซื้อรถบรรทุก
มูลฝอยแบบอัดท้าย
เครื่องยนต์ดีเซล
ขนาด 6 ล้อ
ขนาด 6 ตัน
จานวน 1 คัน
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- มีรถบรรทุก
กอง
มูลฝอยแบบอัด สาธารณสุข
ท้ายที่เป็นการ
เตรียมความ
พร้อมด้าน
เครื่องจักรกลใน
การปฏิบัติงาน
เพื่อบาบัดความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงการพืน้ ฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมถึงเสริมสร้าง
ความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 5 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและการสาธารณูปโภค
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
รับผิดชอบ
(KPI)
จะได้รับ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
2565
หลัก
1 โครงการปรับปรุง
สะพานแขวนข้าม
แม่น้านครนายก
บริเวณวัดนางหงษ์

- เพื่อให้สะพาน
แขวนข้ามแม่น้า
นครนายกบริเวณ
วัดนางหงษ์
มีความมั่นคง
แข็งแรง

- ปรับปรุงสะพาน
แขวนข้ามแม่น้า
นครนายกบริเวณ
วัดนางหงษ์
ความยาวประมาณ
105 เมตร
(ตามแบบเทศบาล
เมืองนครนายก)

1,000,000
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- สะพานแขวนข้าม
แม่น้านครนายก
บริเวณวัดนางหงษ์
ความยาวประมาณ
105 เมตร

- มีสะพานแขวน
ข้ามแม่น้า
นครนายก
บริเวณวัดนาง
หงษ์ ที่มั่นคง
แข็งแรง

กองช่าง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

2 โครงการปรับปรุง
ทางเท้าคอนกรีต
พิมพ์ลาย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อให้เกิด
ความสวยงาม
และเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

- ปรับปรุงทางเท้า
คอนกรีตพิมพ์ลาย
ช่วงที่ 1 ซอยบ้านใหญ่
ตั้งแต่หน้าสถานี
ตารวจภูธรเมืองนครนายก
ถึงด้านข้างโรงเรียน
อนุบาลนครนายก
ยาวประมาณ 480.00
เมตร คิดเป็นพื้นทีไ่ ม่น้อย
กว่า 1,143.00
ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 ซอยศรีเมือง
ตั้งแต่หน้าที่ว่าการอาเภอ
เมืองนครนายกถึงด้านข้าง
โรงแรมกอบเกื้อพาเลซ
ยาวประมาณ 700.00
เมตร คิดเป็นพื้นทีไ่ ม่น้อย
กว่า 1,380.00 ตาราง
เมตร ช่วงที่ 3 ตั้งแต่หน้า
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ถึงแยกธนาคารออมสิน
ยาวประมาณ 152.00
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
190.00 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลเมือง
นครนายก)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔
3,000,000
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2565

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ปรับปรุงทางเท้า
คอนกรีตพิมพ์ลาย
ช่วงที่ 1 ซอยบ้านใหญ่
ตั้งแต่หน้าสถานี
ตารวจภูธรเมือง
นครนายกถึงด้านข้าง
โรงเรียนอนุบาล
นครนายก ยาวประมาณ
480.00 เมตร
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,143.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 ซอยศรีเมือง
ตั้งแต่หน้าที่ว่าการอาเภอ
เมืองนครนายกถึง
ด้านข้างโรงแรมกอบเกื้อ
พาเลซ ยาวประมาณ
700.00 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,380.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 3 ตั้งแต่หน้า
โรงเรียนอนุบาล
นครนายกถึงแยก
ธนาคารออมสิน ยาว
ประมาณ 152.00
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
190.00 ตารางเมตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- มีความ
สวยงามและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3 โครงการจัดทา
ป้ายบอกทาง
สถานที่สาคัญใน
เขตเทศบาลเมือง
นครนายก

- เพื่อให้มีป้าย
บอกทาง
สถานที่สาคัญ
ครบถ้วนและ
มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

- จัดทาป้ายบอกทาง
สถานที่สาคัญในเขต
เทศบาลเมืองนครนายก
จานวน 20 จุด (ตาม
แบบเทศบาลเมือง
นครนายก)

๔ โครงการจัดซื้อรถ
บดล้อเหล็ก

- เพื่อให้มี
เครื่องมือ
เครื่องใช้
ในการ
ปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- จัดซื้อรถบดล้อเหล็ก
ขนาด ๑๐ ตัน จานวน ๑
คัน(ตามเกณฑ์บัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔
400,000

2565

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- มีป้ายบอกทางสถานที่
สาคัญในเขตเทศบาล
เมืองนครนายก จานวน
20 จุด

- สถานที่
สาคัญต่างๆ
มีป้ายบอกชื่อ
ครบถ้วนและ
มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง

- มีอุปกรณ์
เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน
และให้บริการ
ประชาชน

กองช่าง

๓,๒๓๐,๐๐๐ - มีรถบดล้อเหล็ก
ขนาด ๑๐ ตัน จานวน
๑ คัน
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงการพืน้ ฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมถึงเสริมสร้าง
ความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 5 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและการสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
รับผิดชอบ
(KPI)
จะได้รับ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
2565
หลัก
1 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อม
วางท่อระบายน้า
และบ่อพัก
ถนนนครนายกสาริกา ซอย 3
(ต่อจากเดิม)

- เพื่อให้มีพื้นผิว
จราจรที่ได้
มาตรฐาน

- ทาการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้า
และบ่อพัก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร
ยาวประมาณ
162.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 648.00
ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลเมือง
นครนายก)

980,000
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- ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายน้าและ
บ่อพัก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร
ยาวประมาณ
162.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
648.00 ตารางเมต

- มีผิวจราจรที่ได้
มาตรฐาน สะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ถนนสุวรรณศร
ซอย 6 (บริเวณ
แยกถนนสายเลี่ยง
เมือง) ต่อจากเดิม

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีพื้นผิว
จราจรที่ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

- ทาการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร ยาวประมาณ
161.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
805.00 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาล
เมืองนครนายก)

๒๕๖๔
600,000

19

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร
ยาวประมาณ
161.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
805.00 ตารางเมตร

- มีผิวจราจรที่ได้
มาตราฐาน
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อม
วางท่อระบายน้า
และบ่อพัก
ถนนอุดมทรัพย์
ซอย 1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อให้มีพื้นผิว
จราจรที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้า
และบ่อพัก ผิวจราจร
กว้างประมาณ 3.50 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 65 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 250.50
ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาล
เมืองนครนายก)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

230,000
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2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบาย
น้าและบ่อพัก
ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 3.50 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 65 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร คิดเป็นพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 250.50
ตารางเมตร

- มีผิวจราจรที่ได้
มาตรฐาน สะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

4 โครงการก่อสร้าง
เสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
ถนนอุดมทรัพย์
ซอย 5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อให้มีพื้นผิว
จราจรที่ได้
มาตรฐาน

- ทาการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 5 เมตร
ยาวประมาณ
200 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,000
ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาล
เมืองนครนายก)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

400,000
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2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- มีผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 5 เมตร
ยาวประมาณ
200 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร คิดเป็นพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 1,000
ตารางเมตร

- มีผิวจราจรที่ได้
มาตรฐาน สะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อม
วางท่อระบายน้า
และบ่อพัก
ถนนสุวรรณศร
ซอย 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อให้มีพื้นผิว
จราจรที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบาย
น้าและบ่อพัก ผิว
จราจรกว้างประมาณ
4 เมตร ยาวประมาณ
328 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 ตารางเมตร
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,312
ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาล
เมืองนครนายก)
(ชุมชนบ้านมั่นคง
พัฒนา)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

1,300,000
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2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายน้าและ
บ่อพัก ผิวจราจร
กว้างประมาณ 4
เมตร ยาวประมาณ
328 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 ตาราง
เมตร คิดเป็นพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 1,312
ตารางเมตร

- มีผิวจราจรที่ได้
มาตรฐาน สะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อม
วางท่อระบายน้า
และบ่อพัก
ถนนสุวรรณศร
ซอย 6/1
(ซอยบ้านป้าชิด)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อให้มีพื้นผิว
จราจรที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้า
และบ่อพัก
ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 4 เมตร ยาว
ประมาณ 101 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15
ตารางเมตร คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
404 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาล
เมืองนครนายก)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

415,000
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2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบาย
น้าและบ่อพัก
ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 4 เมตร
ยาวประมาณ 101
เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 ตารางเมตร
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 404
ตารางเมตร

- มีผิวจราจรที่ได้
มาตรฐาน สะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

งบประมาณ
ที่

โครงการ

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อม
วางท่อระบายน้า
และบ่อพัก
ถนนสุวรรณศร
ซอย 1/1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อให้มีพื้นผิว
จราจรที่ได้
มาตรฐาน

- ทาการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบาย
น้าและบ่อพัก
ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 5 เมตร
ยาวประมาณ 475
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
ตารางเมตร คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,375 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาล
เมืองนครนายก)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

3,350,000
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2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้าและบ่อพัก
ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 5 เมตร
ยาวประมาณ 475
เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 ตารางเมตร
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,375 ตาราง
เมตร

- มีผิวจราจรที่ได้
มาตรฐาน สะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงการพืน้ ฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมถึงเสริมสร้าง
ความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
รับผิดชอบ
(KPI)
จะได้รับ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
2565
หลัก
- จัดซื้อวิทยุสื่อสารติด
1 โครงการจัดซื้อวิทยุ - เพื่อให้มี
สื่อสารติดรถยนต์ เครือ่ งมือเครื่องใช้ รถยนต์ จานวน 5
ในการปฏิบัติงาน เครือ่ ง
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

100,000

25

- วิทยุสื่อสารติด
รถยนต์ จานวน 5
เครื่อง

- มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกัน)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงการพืน้ ฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมถึงเสริมสร้าง
ความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7 ด้านบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ
แผนงานการบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
รับผิดชอบ
(KPI)
จะได้รับ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
2565
หลัก
1 โครงการฝึกอบรม
สร้างจิตสานึก
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม วินัย
ในการปฏิบัติงาน
และการป้องกัน
การทุจริตตาม
หลักธรรมาภิบาล

- เพื่อให้ผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างมีความรู้
ความเข้าใจ ตระหนัก
รู้ในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม วินัยในการ
ปฏิบัติงานและ
การป้องกันการทุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งการนาความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่าง
ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ

- จัดฝึกอบรม
ผูบ้ ริหารเทศบาล
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง

200,000 200,000 - ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม
วินัยในการปฏิบัติงาน
และการป้องกัน
การทุจริตตามหลัก
ธรรมาภิบาล
โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
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- ทาให้ผู้บริหาร
สานัก
เทศบาล สมาชิก ปลัดเทศบาล
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง
มีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนักรู้
ในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม วินัยใน
การปฏิบัติงาน
และการป้องกัน
การทุจริตตาม
หลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งการนา
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่าง
ถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบ

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2 โครงการจัดซื้อ
เครื่องสูบน้าเบนซิน
หาบหาม 4 จังหวะ
จานวน 2 เครื่อง

- เพื่อให้ใช้ในการ
ดับเพลิงในพื้นที่
รถยนต์ดับเพลิงไม่
สามารถเข้าไปได้

- จัดเครื่องสูบน้า
เบนซินหาบหาม
4 จังหวะ
จานวน 2 เครื่อง

60,000

- มีเครื่องสูบน้าเบนซิน - มีเครื่องมือ
หาบหาม 4 จังหวะ
สาหรับปฏิบัติ
จานวน 2 เครื่อง
หน้าทีไ่ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดซื้อ
มอเตอร์
ขนาด 11 แรงม้า
สามเฟส 1 ตัว

- เพื่อใช้กับปั๊มน้าเติม - จัดซื้อมอเตอร์
น้าให้กับรถน้าเพื่อให้ ขนาด 11 แรงม้า
ใช้ในการดับเพลิง
สามเฟส 1 ตัว

30,000

- มีมอเตอร์
ขนาด 11 แรงม้า
สามเฟส 1 ตัว

- มีเครื่องมือ
สาหรับปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

400,000

- มีโคมไฟส่องสว่าง
บอลลูนไลท์พร้อม
เครื่องปั่นไฟ

- มีเครื่องมือ
สาหรับปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการจัดซื้อโคม - ส่องสว่างในพื้นที่
ไฟส่องสว่าง
เพลิงไหม้
บอลลูนไลท์พร้อม
เครื่องปั่นไฟ

- จัดซื้อโคมไฟส่อง
สว่างบอลลูนไลท์
พร้อมเครื่องปั่นไฟ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงการพืน้ ฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมถึงเสริมสร้าง
ความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7 ด้านบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดซื้อ
เลื่อยยนต์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

- เพื่อให้มี
- จัดซื้อเลื่อยยนต์
เครื่องมือเครื่องใช้ จานวน 8 เครื่อง
ในการปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๒๕๖๔

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

160,000 160,000 - มีเครื่องเลื่อยยนต์
จานวน 8 เครื่อง
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกัน)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงการพืน้ ฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมถึงเสริมสร้าง
ความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7 ด้านบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1 โครงการจัดซื้อ
เครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

- เพื่อจัดหา
อุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อ
การให้บริการ
ประชาชน

- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็งแบบสะพาย
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30
ซีซี พร้อมใบมีด
จานวน 2 เครื่อง

19,000

- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็งแบบสะพาย
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า
30 ซีซี พร้อมใบมีด
จานวน 2 เครื่อง

- มีอุปกรณ์
เพียงพอต่อ
การให้บริการ
ประชาชน

กอง
สาธารณสุข

2 โครงการจัดซื้อ
เลื่อยโซ่ยนต์

- เพื่อให้มี
เครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
กาปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์
ขนาด 22 นิ้ว
จานวน 2 เครื่อง

50,000

- ได้เลื่อยโซ่ยนต์
ขนาด 22 นิ้ว
จานวน 2 เครื่อง

- มีเครื่องมือ
เครื่องใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง
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งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๓ โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุกน้า
อเนกประสงค์

- เพื่อให้มี
เครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
กาปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- จั ด ซื้ อ ร ถ บ ร ร ทุ ก น้ า
อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์ ข น า ด
๑๒,๐๐๐ลิตร
ตั ว ร ถ ช นิ ด ๑ ๐ ล้ อ
เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ
ระบายความร้ อ นด้ว ยน้ า
ตอนท้ายหลังคาเก๋งติดตั้ง
ถังบรรจุน้าชนิดหน้าตัดรูป
วงรี ทาด้วยเหล็กอย่างดี มี
ขนาดความจุ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
๑๒,๐๐๐ลิตร ด้านบนของ
ถังติดตั้งแท่ นปืนฉีดน้า ๑
ชุ ด มี ท่ อ ดู ด และท่ อ ส่ ง
น้าตามาตรฐานของผู้ผลิต
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

5,๐๐0,000 - มี ร ถ ร ถ บ ร ร ทุ ก น้ า - มีอุปกรณ์
อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์ ข น า ด เพียงพอต่อ
๑๒,๐๐๐ลิตร
การปฏิบัติงาน
และให้บริการ
ประชาชน

๓๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
งานป้องกัน
ฯ

