


 
 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

**************************** 
 

   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปนแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) นั้น 

   บัดนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทํ าแผนพัฒนาขององคกรปกครองส วนทองถิ่น พ .ศ.2548 และแก ไขเพิ่ ม เติม (ฉบับที่  3)                   
พ.ศ.2561 ขอ 17  

   อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 24 จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น                    
(พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค โดยนําไปเปนกรอบการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กาํหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตอไป ทั้งนี้ สามารถ
ดูรายละเอียดไดที่ www.nakhonsawanpao.go.th  

   จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
                    หนา 
 
 
สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐาน  
 1. ดานกายภาพ   (สวนที่ 1)– 1 ถึง (สวนที่ 1) – 5 
 2. ดานการเมอืง/การปกครอง  (สวนที่ 1) – 6 ถึง (สวนที่ 1) – 7 
 3. ประชากร   (สวนที่ 1) – 8 ถึง (สวนที่ 1) – 8 
 4. สภาพทางสังคม  (สวนที่ 1) – 9 ถึง (สวนที่ 1)– 14 
 5. ระบบบริการพื้นฐาน  (สวนที่ 1) – 15 ถึง (สวนที่ 1) – 17 
 6. ระบบเศรษฐกิจ  (สวนที่ 1) – 18 ถึง (สวนที่ 1) – 37 
 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  (สวนที่ 1) – 37 ถึง (สวนที่ 1) – 43 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  (สวนที่ 1) – 43 ถึง (สวนที่ 1) – 47 
 9. ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของ อบจ.นครสวรรค  (สวนที่ 1) – 47 ถึง (สวนที่ 1) – 49 
 

สวนที่ 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค (สวนที่ 2) – 1 ถึง (สวนที่ 2) – 7 
  2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สวนที่ 2) – 7 ถึง (สวนที่ 2) – 26 
  3. การวิเคราะหเพื่อพฒันาทองถิ่น  
   3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของ  
     องคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สวนที่ 2) – 27 ถึง (สวนที่ 2) – 30 
   3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอก      

    ที่เกี่ยวของ (สวนที่ 2) – 31 

สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ    
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน (สวนที่ 3) – 1 ถึง (สวนที่ 3) – 1 
  2. บัญชีโครงการพฒันาทองถิ่น  
   - แบบ ผ.01   บัญชีสรุปโครงการพฒันา (ผ.01) – 1  ถึง (ผ.01) – 4   
   - แบบ ผ.02   รายละเอียดโครงการพัฒนา  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน ผ.02 (1) - 1 ถึง ผ.02 (1) - 224 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การพฒันาดานการทองเที่ยว ผ.02 (2) - 1 ถึง ผ.02 (2) - 57 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพฒันาดานการศึกษา กีฬา  

ศาสนาและวัฒนธรรม ผ.02 (3) - 1 ถึง ผ.02 (3) - 70 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ผ.02 (4) - 1 ถึง ผ.02 (4) - 49 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพฒันาดานการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผ.02 (5) - 1 ถึง ผ.02 (5) - 8 
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาดานการบริหาร 

กิจการบานเมืองที่ด ี ผ.02 (6) - 1 ถึง ผ.02 (6) - 23 
 
 



สารบัญ (ตอ) 
 
                      หนา 

 
 

   - แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพฒันา  สําหรบัโครงการ 
     ที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน (ผ.02/1) - 1 ถึง (ผ.02/1) - 86 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การพฒันาดานการทองเที่ยว (ผ.02/1) - 87 ถึง (ผ.02/1) - 93 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต (ผ.02/1) - 94 ถึง (ผ.02/1) - 99 
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาดานการบริหาร 
    กิจการบานเมืองที่ด ี (ผ.02/1) - 100  

   - แบบ ผ.03   บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) – 1  ถึง (ผ.03) – 55   
 

สวนที่ 4 การติดตามและประเมินผล   
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร (สวนที่ 4) – 1 ถึง (สวนที่ 4) – 1 
  2. การติดตามและประเมินผลโครงการ (สวนที่ 4) – 1 ถึง (สวนที่ 4) – 2 
  3. สรปุผลการพัฒนาทองถิ่น (สวนที่ 4) – 2 ถึง (สวนที่ 4) – 7  
  4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นในอนาคต (สวนที่ 4) – 7 ถึง (สวนที่ 4) – 7 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 1                      
  



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค (สวนที่ 1) - 1 
 
 

 
 

    1.1 ประวัติความเปนมาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ไดจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2498 ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด  พ.ศ. 2498  และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่               
29 กันยายน 2515 ซึ่งเปนกฎหมายแมบท วาดวยการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน กําหนดให
องคการบริหารสวนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบคุคลโดยมีอํานาจหนาที่ เชน การรักษาความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน การศึกษา การทํ านุบํ ารุ งศาสนา และการสง เสริมวัฒนธรรม                 
การสาธารณูปการ การปองกันโรค  การบําบัดโรคและการจัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล ฯลฯ เปนตน 

นอกจากนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดยังอาจทํากิจการซึ่งอยูนอกเขตเมื่อกิจการนั้น
จําเปนตองทําและเปนการเกี่ยวเนือ่งกับกิจกรรมทีด่ําเนินตามอํานาจหนาที่อยูภายในเขตของตน โดยไดรับ
ความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือ สภาตําบลที่เกี่ยวของนั้น และ
ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลวดวย  และไดมีพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 ที่ไดผานการพิจารณาของรัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 114   
ตอนที่ 62 ก ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เปนตนมา 
พระราชบัญญัติดังกลาว เปนกฎหมายที่กลาวถึงระเบียบวิธีการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด   
ซึ่งเปนหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่นแทนที่องคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 สําหรับเหตุผลของการใชพระราชบัญญัติฉบับนี้อาจพิจารณาได
จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติซึ่ งระบุวา "โดยที่องคการบริหารสวนจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 เปนองคกรปกครองทองถิ่นที่รับผิดชอบ
ในพื้นที่ทั้งจังหวัดที่อยูนอกเขตสุขาภิบาล และเทศบาล เมื่อไดมีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  จึงมีการปรับปรุงบทบาทและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
จังหวัด  ใหสอดคลองกันพรอมทั้งปรับปรุงโครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น"  

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 กําหนดใหมีหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งเรียกวา องคการบริหารสวนจังหวัด มีอยูในทุกจังหวัด ๆ ละ 1 แหง               
รวม 76 แหง มีฐานะเปนนิติบุคคลและมีพื้นที่รับผิดชอบทั่วทั้งจังหวัด โดยทํางานทับซอนกับพื้นที่ของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น คือ เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนั้น ๆ  

ปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ตั้งอยูที่ถนนสวรรควิถี  ตําบลนครสวรรคตก  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค 

 

    1.2 ท่ีตั้ง ขนาดพื้นที่ และอาณาเขต 
จังหวัดนครสวรรค เปนจังหวัดที่ตั้งอยูในภาคเหนือตอนลางของประเทศ ตั้งอยูประมาณ

ละติจูดที่ ๑๕.๕-๑๖.๗ องศาเหนือ และลองจิจูดที่ ๙๙.๗-๑๐๐.๔ องศาตะวันออก ระยะทางจาก
กรุงเทพฯ ถึงจังหวัดนครสวรรคตามเสนทางหลวงสายพหลโยธิน (สายที่ ๑) ๒๓๗ กิโลเมตร หรือระยะทาง
ตามทางรถไฟ ๒๕๐ กิโลเมตร พื้นที่อยูสูงจากระดับน้ําทะเล ๓๐ เมตร  

พื้นที่ของจังหวัด ๙,๕๙๗.๖๗๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕,๙๙๘,๕๔๘ ไร มากเปน        
อันดับ ๙ ของภาคเหนือ 

สวนที่ 1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐาน 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค (สวนที่ 1) - 2 
 
 

ที่ต้ังและอาณาเขต  ติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอปางศิลาทอง อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอบึงสามัคคี จังหวัด

กําแพงเพชร อําเภอบึงนาราง อําเภอโพทะเล อําเภอบางมูลนาก อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอชนแดน อําเภอบึงสามพัน อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 

อําเภอโคกเจริญ อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 
ทิศใต ติดตอกับ อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี อําเภอ

สรรพยา อําเภอมโนรมย อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอทัพทัน อําเภอสวางอารมณ อําเภอ

ลานสัก อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี อําเภออุมผาง จังหวัดตาก  
 

แผนที่จังหวัดนครสวรรค 

  1.3 ลักษณะภูมิประเทศ  
      ลักษณะภูมิศาสตรโดยทั่วไป สวนใหญเปนที่ราบลุมเหมาะแกการเกษตร เปนที่ราบ
ประมาณ ๓ ใน ๔ ของพื้นที่จังหวัด มีแมน้ําสายสําคัญคือ แมน้ําปง แมน้ํายม และ แมน้ํานาน ไหลมา
รวมกันเปนแมน้ําเจาพระยา ผานชวงกลางของจังหวัด และมีเพียง ๖ อําเภอที่ตั้งอยูบนแมน้ําสายหลัก 
สภาพภูมิประเทศทางดานทิศตะวันตกของจังหวัด มีภูเขาสลับซับซอนและเปนปาทึบในเขตอําเภอ
ลาดยาว อําเภอแมวงก อําเภอแมเปนและอําเภอชุมตาบง พื้นที่ปาของจังหวัดเปนสภาพปาที่เชื่อมโยง
ติดตอกับปาหวยขาแขงของจังหวัดอุทัยธานีในสวนทางใตของอําเภอแมวงก สวนตอนบนของอําเภอ              
แมวงกและอําเภอลาดยาวเปนสวนติดตอกับปาทึบของจังหวัดตากที่เชื่อมโยงไปถึงปาทุงใหญนเรศวรของ
จังหวัดกาญจนบุรี สวนดานตะวันออกของจังหวัด อําเภอหนองบัวและอําเภอไพศาลี เปนพื้นที่ราบลาดเท
ติดตอกับเทือกเขาเพชรบูรณ   

สภาพพื้นที่สวนใหญของจังหวัด เปนที่ราบคอนขางเรียบแคบบริเวณที่ราบลุมแมน้ํา
โดยเฉพาะตอนกลางของจังหวัด ซึ่งอยูในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค อําเภอบรรพตพิสัย อําเภอชุมแสง 
อําเภอทาตะโก อําเภอโกรกพระ อําเภอเกาเลี้ยว และอําเภอพยุหะคีรี สภาพพื้นที่ทางทิศตะวันตก              
(เขตอําเภอลาดยาว อําเภอแมวงก อําเภอแมเปนและอําเภอชุมตาบง) และทิศตะวันออก (เขตอําเภอ
หนองบัว อําเภอไพศาลี อําเภอตากฟาและอําเภอตาคลี) มีลักษณะเปนแบบลอนลูกคลื่น ยกตัวขึ้นจาก
ตอนกลางของจังหวัดสูงจากระดับน้ําทะเล  ปานกลาง ๒๐-๑๐๐ เมตร 
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   1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
      มีลักษณะอากาศรอนชื้น มีชวงฤดูฝนและฤดูแลงที่เห็นชัดเจน ฤดูฝนไดรับอิทธิพลจาก

มรสุมตะวันตกเฉียงใตอยูในชวงกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม และจะมีฝนตกชุกในเดือน
กันยายน – ตุลาคม สวนฤดูหนาวไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงกลางเดือน
ตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ และจะมีอากาศหนาวเย็นในชวงปลายเดือนธันวาคม – กลางเดือน
มกราคม  

สําหรับป ๒๕๕๙ เดือนกุมภาพันธ  มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ําสุดวัดได  ๑๐.๔ องศา
เซลเซียส และชวงเดือนกรกฎาคม  มีอากาศรอนถึงรอนจัด  อุณหภูมิสูงสุดวัดได  ๔๓.๗ องศาเซลเซียส 
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙  อุณหภูมิเฉลี่ย  ๒๙.๐๘ องศาเซลเซียส ปริมาณฝนทั้งปวัดได ๑,๕๓๘.๘ 
มิลลิเมตร และมีฝนตกทั้งหมด ๑๑๐ วัน 

สวนป ๒๕๖๐  เดือนธันวาคม มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ําสุดวัดได ๑๑.๕ องศา
เซลเซียส และชวงเดือน มีนาคม – เดือนพฤษภาคม มีอากาศรอนถึงรอนจัด อุณหภูมิสูงสุดวัดได     
๔๑.๒ องศาเซลเซียสในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  อุณหภูมิเฉลี่ย  ๒๘.๔๗ องศาเซลเซียส ปริมาณฝนทั้งป
วัดได ๑,๗๖๐.๕ มิลลิเมตร และมีฝนตกทั้งหมด ๑๓๐ วัน  

     สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครสวรรค สัมพันธกับปริมาณน้ําฝนในแตละป หากปใด
ปริมาณน้ํ าฝนมากกวา  ๑,๒๐๐ มิลลิ เมตรตอป  จะเกิดปญหาน้ํ าท วม ถาปริมาณฝนต่ํ ากวา           
๑,๐๐๐ มิลลิเมตรตอปจะประสบปญหาฝนแลง ทั้งนี้สืบเนื่องจากสภาพพื้นที่ของจังหวัดที่มีลักษณะ   
คลายทองกระทะ หรือผีเสื้อกางปกบิน 
หมายเหตุ คาเฉลี่ยของปริมาณฝน คาบ ๓๐ ป (พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๕๓) ฝนรวม ๑,๑๔๙.๗ มิลลิเมตร             
            จํานวนวัน ๑๑๒.๑ วัน 

คาปกติของปริมาณน้ําฝน (เฉลี่ยคาบ ๓๐ ป : พ.ศ. ๒๕๒๔ -๒๕๕๓) 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายป 

นครสวรรค ๔.๓ ๑๑.๙  ๓๓.๑   ๖๓.๗  ๑๕๐.๗  ๑๓๗.๓   ๑๔๘.๐   ๑๗๘.๓  ๒๓๗.๐  ๑๕๓.๔  ๒๗.๔   ๔.๖ ๑,๑๔๙.๗ 

คาปกติของจํานวนวนัที่มีฝนตก (เฉลี่ย ๓๐ ป : พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายป 

นครสวรรค ๑.๐ ๑.๔ ๓.๑ ๕.๘ ๑๓.๖ ๑๔.๗ ๑๖.๖ ๑๘.๕ ๑๘.๙ ๑๔.๐ ๓.๖ ๐.๙ ๑๑๒.๑ 

ขอมูล  :  สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค   
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อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ําสุด อุณหภูมิเฉล่ีย ความชื้นสัมพัทธ 
รายเดือนของป พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐  จังหวัดนครสวรรค 

ลําดับ
ที่ 

เดือน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อุณหภูมิ 
ต่ําสุด 
(องศา

เซลเซียส) 

อุณหภูมิ 
สูงสุด 
(องศา

เซลเซียส) 

อุณหภูมิ 
เฉลี่ย 
(องศา

เซลเซียส) 

ความชื้น 
สัมพัทธ  

 
(เปอรเซ็น) 

อุณหภูมิ 
ต่ําสุด 
(องศา

เซลเซียส) 

อุณหภูมิ 
สูงสุด 
(องศา

เซลเซียส) 

อุณหภูมิ 
เฉลี่ย 
(องศา

เซลเซียส) 

ความชื้น 
สัมพัทธ 

 
(เปอรเซ็น) 

๑ มกราคม ๑๔.๐ ๓๗.๖ ๒๕.๘๓ ๖๘.๔๖ ๑๘.๗ ๓๔.๔ ๒๖.๒๐ ๗๔.๐๕ 
๒ กุมภาพันธ ๑๐.๔ ๓๘.๒ ๒๗.๓๖ ๕๗.๑๘ ๑๖.๕ ๓๘.๐ ๒๗.๒๐ ๖๒.๒๔ 
๓ มีนาคม ๑๗.๖ ๔๑.๘ ๓๑.๔๖ ๕๗.๒๗ ๒๐.๕ ๓๙.๖ ๓๐.๕๘ ๖๒.๗๔ 
๔ เมษายน ๒๔.๓ ๔๓.๔ ๓๔.๒๔ ๕๖.๐๘ ๒๓.๒ ๔๐.๒ ๓๑.๗๕ ๖๑.๐๓ 
๕ พฤษภาคม ๒๔.๐ ๔๓.๗ ๓๒.๖๔ ๖๔.๓๕ ๒๔.๑ ๔๑.๒ ๒๙.๘๑ ๗๗.๙๑ 
๖ มิถุนายน ๒๓.๐ ๓๘.๓ ๓๐.๐๓ ๗๓.๓๕ ๒๓.๙ ๓๖.๔ ๒๙.๒๙ ๘๐.๘๕ 
๗ กรกฎาคม ๒๒.๕ ๓๗.๐ ๒๘.๖๓ ๘๐.๓๓ ๒๓.๕ ๓๕.๒ ๒๘.๑๑ ๘๔.๔๐ 
๘ สิงหาคม ๒๒.๒ ๓๖.๗ ๒๘.๖๔ ๘๐.๐๕ ๒๔.๒ ๓๖.๐ ๒๘.๗๘ ๘๒.๖๑ 
๙ กันยายน ๒๓.๐ ๓๕.๗ ๒๘.๑๔ ๘๔.๘๗ ๒๔.๐ ๓๖.๖ ๒๙.๑๒ ๘๒.๘๐ 

๑๐ ตุลาคม ๒๓.๗ ๓๕.๐ ๒๘.๓๘ ๘๓.๗๓ ๒๑.๐ ๓๕.๑ ๒๘.๑๕ ๘๓.๖๒ 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๐.๒ ๓๕.๖ ๒๗.๗๒ ๗๗.๙๖ ๒๐.๔ ๓๕.๑ ๒๗.๕๖ ๗๗.๒๘ 
๑๒ ธันวาคม ๑๖.๗ ๓๕.๓ ๒๕.๘๔ ๗๒.๖๕ ๑๑.๕ ๓๔.๖ ๒๕.๐๘ ๗๓.๖๐ 

ขอมูล  :  สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค   

 
ปริมาณฝนที่ตกและจํานวนวนัฝนตกในรอบป ยอนหลัง ๓ ป 

ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐  จังหวัดนครสวรรค 

ลําดับ 
ที่ 

อําเภอ 

ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จํานวน ฝน

รวม 
(มิลลิเมตร) 

จํานวน  
วันฝนตก 

(วัน) 

จํานวน  
ฝนรวม 

(มิลลิเมตร) 

จํานวน  
วันฝนตก 

(วัน) 

จํานวน  
ฝนรวม 

(มิลลิเมตร) 

จํานวน  
วันฝนตก 

(วัน) 
๑ เมืองนครสวรรค ๘๐๔.๓ ๑๑๐ ๑๕๓๘.๘ ๑๑๐ ๑๗๖๐.๕ ๑๓๐ 
๒ ตากฟา ๑๒๔๑.๖ ๑๐๗ ๑๓๐๐.๓ ๑๐๗ ๑๕๕๔.๒ ๑๓๑ 
๓ ทาตะโก ๘๘๓.๐ ๖๐ ๑๒๘๑.๐ ๗๕ ๑๗๙๔.๐ ๑๐๕ 
๔ ลาดยาว ๑๐๕๘.๒ ๘๔ ๑๓๗๔.๘ ๙๕ ๑๕๙๗.๙ ๑๒๕ 
๕ โกรกพระ ๗๐๕.๕ ๕๔ ๑๐๕๔.๘ ๗๑ ๑๕๔๙.๐ ๙๒ 
๖ ตาคลี ๗๖๕.๔ ๕๔ ๑๓๕๓.๔ ๖๓ ๑๓๓๙.๘ ๗๓ 
๗ ชุมแสง ๗๕๑.๓ ๗๒ ๑๓๒๒.๐ ๗๕ ๑๔๙๓.๐ ๑๐๑ 
๘ พยุหะคีร ี ๑๐๒๐.๓ ๘๐ ๑๑๔๗.๒ ๗๘ ๑๒๔๖.๔ ๑๐๗ 
๙ บรรพตพิสัย ๗๐๒.๙ ๕๕ ๑๑๔๑.๕ ๗๔ ๑๕๗๕.๓ ๙๔ 

๑๐ หนองบัว ๑๐๓๒.๓ ๖๙ ๑๔๗๔.๖ ๙๒ ๑๖๔๕.๐ ๙๓ 
๑๑ ไพศาลี ๙๓๔.๔ ๗๒ ๑๒๖๗.๕ ๘๒ ๑๓๒๒.๐ ๙๗ 
๑๒ เกาเลี้ยว ๘๗๒.๐ ๖๑ ๑๖๑๐.๔ ๗๗ ๑๗๖๒.๖ ๙๒ 
๑๓ แมเปน ๙๗๕.๗ ๖๔ ๑๑๗๖.๘ ๙๒ ๑๓๐๒.๐ ๑๐๒ 
๑๔ แมวงก ๑๑๑๕.๓ ๖๕ ๑๓๙๙.๙ ๘๕ ๑๘๔๙.๗ ๑๐๑ 
๑๕ ชุมตาบง ๑๒๑๔.๒ ๖๘ ๑๖๑๖.๐ ๘๘ ๑๖๔๔.๐ ๙๑ 

ขอมูล  :  สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค   
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1.5 ลักษณะของดิน 

 พื้นที่สวนใหญของจังหวัดนครสวรรคเปนแองตรงกลาง ยกตัวสูงขึ้นไปทางทิศตะวันตก
และทิศตะวันออก ดินที่เกิดขึ้นจากวัตถุตนกําเนิดในลักษณะหรือสภาพพื้นที่ประเภทตาง ๆ  ซึ่งแบงออก
ไดเปน 8 ประเภท คือ  

 ที่ราบน้ําทวมถึง (Flood Plain) เปนพื้นที่สวนใหญทางตอนกลางของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค
เปนผลจากการไหลของน้ําตะกอนที่มีเนื้อหยาบจะอยูใกลลําน้ําทําใหเกิดสันริมน้ําตะกอนเนื้อละเอียด            
ถูกพัดพาไปในที่ลุม (River Basin) ความอุดมสมบูรณของดินปานกลาง สวนใหญจะใชประโยชนในการ 
ทํานา และปลูกไมผลตาง ๆ ในบริเวณสันริมน้ํา 

 ลานตะพักลําน้ํากลางเกากลางใหม (Semi Fecent Terrace) เปนบริเวณที่มีอายุ
มากกวาอยูสูงกวาและไกลจากแมน้ํามากกวาบริเวณที่ราบน้ําทวมถึง น้ําจากแมน้ําทวมไมถึง พบเปน
บริเวณกวางทางตอนเหนือของอําเภอบรรพตพิสัย อําเภอทาตะโก ทางทิศตะวันออกของอําเภอหนองบัว 
และบริเวณตอนกลางของอําเภอลาดยาว ดินบริเวณนี้จึงมีวัตถุตนกําเนิดมาจากตะกอนที่มีเนื้อละเอียด
หรือปานกลาง พื้นที่บริเวณน้ีใชประโยชนในการทํานาในที่ลุมและปลูกพืชไรบนที่ดอน 

 ลานตะพักลําน้ําระดับต่ํา (Low Terrace) เปนบริเวณที่มีอายุมากกวาที่ราบน้ําทวมถึง 
และลานตะพักลําน้ํากลางเกากลางใหม ปจจุบันใชประโยชนในการทํานา ซึ่งบางบริเวณเปลี่ยนสภาพมา
จากปาแดง และบางสวนที่ยังคงเปนสภาพปาแดงที่เสือ่มโทรมอยู พบในเขตอําเภอหนองบัว อําเภอไพศาลี 

 ลานตะพักน้ําระดับสูง (High Terrace) เปนบริเวณที่เกิดจากการทบัถมของตะกอนจาก
ลําน้ําเกาที่มีอายุมากที่สุด สวนใหญอยูในเขตอําเภอหนองบัวและอําเภอไพศาลี การระบายน้ําอยูในระดับ
ดีถึงดีมาก ความอุดมสมบูรณต่ํา ในปจจุบันถูกใชประโยชนในการปลูกพืชไร เปนปาเสื่อมโทรมและรกราง
วางเปลา 

 เนินตะกอนรูปพัดติดตอกัน (Coalescing Fans) เกิดจากน้ําของลําหวยและลําธาร            
ตาง ๆ ที่พัดพาเอาตะกอนทับถมในบริเวณปากทางของหุบเขาตาง ๆ พบเปนบริเวณกวางทางดาน
ตะวันตกของอําเภอลาดยาวซึ่งมีเทือกเขาสูงและมลีําหวยมาก ลักษณะของดินสวนใหญเนื้อดินเปนดินรวน
เหนียวปนทราย ดินรวนเหนียวปนกรวด มีการระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณ คอนขางต่ํา ปจจุบันถูกใช
ประโยชนในการปลูกพืชไร และบางสวนเปนปา 

 ลานตะพักปูนมารล (Mid Terrace) พบเปนบริเวณกวางอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ของจังหวัดนครสวรรค บริเวณเขตอําเภอตาคลี อําเภอตากฟา ลักษณะดินมีเนื้อดินเปนดินเหนียว ดินรวน
เหนียว ดินรวน ดินเหนียวปนกรวดหิน การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณสูงปจจุบันใชประโยชนในการ
ปลูกพืชไร 

 พื้นที่ผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอน (Disseated Erosion Surface) บริเวณนี้มีการ
ปรับพื้นที่ใหราบเรียบลง โดยการชะลางพังทลายของพื้นฐานตาง ๆ ลักษณะของดินมีเนื้อดินเปนดิน
เหนียวดินรวนเหนียว ดินรวนดินเหนียวปนกรวดหิน การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณของดินปานกลาง
ถึงสูง ปจจุบันถูกใชประโยชนในการปลูกพืชไร 

 ดินภูเขา (Mountain) เปนบริเวณที่ความลาดชันมากกวารอยละ 34 พบมากทางดาน
ทิศตะวันตกของจังหวัดเขตติดตอกับจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดตากทางดานตะวันออก ซึ่งสวนใหญ              
ดินบริเวณนี้เนื้อดินมีลักษณะเปนดินรวนดินเหนียวและดินเหนียว ที่มีการระบายน้ําไดดีในปจจุบัน              
มีบางสวนยังคงมีสภาพเปนปาไม ซึ่งมีลักษณะหินโผลอยูโดยทั่วไปและบางสวนถูกบุกรุกทําลายเพาะปลูก
พืชไร 
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    2.1 เขตการปกครอง    

          จังหวัดนครสวรรค จัดรูปการปกครองตามลักษณะการปกครองสวนภูมิภาค โดยแบงออกเปน 
๑๕ อําเภอ ๑,๔๓๒ หมูบาน ๑๒๘ ตําบล และจัดรูปการปกครองตามลักษณะการปกครองสวนทองถิ่น 
ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาล ๒๑ แหง (เทศบาลนคร ๑ แหง  เทศบาลเมือง     
๒ แหง เทศบาลตําบล ๑๘ แหง) และองคการบริหารสวนตําบล  ๑๒๑ แหง 
                   ตารางแสดงเขตการปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ที่ อําเภอ 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 
จํานวน
หมูบาน 

จํานวน
ตําบล 

จํานวน
เทศบาล 

จํานวน
อบต. 

๑ เมืองฯ ๗๔๘.๒๖๘ ๑๗๒ ๑๖ ๒ ๑๖ 
๒ โกรกพระ ๒๙๗.๑๙๔ ๖๕ ๙ ๓ ๗ 
๓ ชุมแสง ๗๑๖.๗๒๖ ๑๒๖ ๑๑ ๒ ๑๑ 
๔ ลาดยาว ๖๙๑.๐๙๖   ๑๔๙ ๑๒ ๒ ๑๒ 
๕ บรรพตพิสัย ๙๐๙.๘๙๗ ๑๑๘ ๑๓ ๒ ๑๒ 
๖ หนองบัว ๘๑๙.๕๐๕ ๑๐๗ ๙ ๑ ๙ 
๗ ตาคลี ๘๕๔.๐๖๒ ๑๒๕ ๑๐ ๒ ๑๐ 
๘ เกาเลี้ยว ๒๕๖.๗๑๓ ๔๓ ๕ ๑ ๔ 
๙ ทาตะโก ๖๐๗.๒๒๕ ๑๑๒ ๑๐ ๑ ๑๐ 

๑๐ ตากฟา ๕๗๐.๖๙๒ ๗๖ ๗ ๒ ๖ 
๑๑ ไพศาลี ๙๗๙.๔๕๗ ๑๐๑ ๘ ๑ ๘ 
๑๒ พยุหะคีรี ๗๔๐.๗๙๔ ๑๒๕ ๑๑ ๒ ๙ 
๑๓ แมวงก ๗๖๖.๘๐๘ ๖๖ ๔ - ๔ 
๑๔ แมเปน ๒๖๐.๒๐๐ ๒๔ ๑ - ๑ 
๑๕ ชุมตาบง ๓๗๙.๐๔๐ ๒๓ ๒ - ๒ 

รวม ๙,๕๙๗.๖๗๗ ๑,๔๓๒ ๑๒๘ ๒๑ ๑๒๑ 
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดนครสวรรค ,ขอมูลเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 

 
 

          2.2 การเลือกตั้ง    
       1. การแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดนครสวรรค 
 

ที่ จังหวัด จํานวนเขต
เลือกตั้ง 

จํานวน
สมาชิกสภาผูแทนฯ

(ส.ส.) 

เขต
เลือกตั้งที่ 

ทองที่ที่ประกอบเปนเขตเลือกตั้ง 

1 นครสวรรค 6 เขต 6 คน 1 1. อําเภอเมืองนครสวรรค(เฉพาะตําบลนครสวรรคตกใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค), ตําบลนครสวรรคออก(ใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค), ตําบลแควใหญ(ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค), ตาํบลปากน้ําโพ, ตําบลวัดไทร
, ตําบลบางมวง, ตําบลบานมะเกลือ, ตําบลบานแกง, 
ตําบลหนองกรด, ตําบลหนองกระโดน,และตําบล          
บึงเสนาท 
2. อําเภอเกาเลี้ยว(เฉพาะตําบลมหาโพธิ 
3. อําเภอลาดยาว(เฉพาะตําบลหนองยาว) 
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ที่ จังหวัด จํานวนเขต
เลือกตั้ง 

จํานวน
สมาชิกสภาผูแทนฯ

(ส.ส.) 

เขต
เลือกตั้งที่ 

ทองที่ที่ประกอบเปนเขตเลือกตั้ง 

    2 1. อําเภอเมืองนครสวรรค (ยกเวนตาํบลนครสวรรคตก
ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค), ตําบลนครสวรรคออก
(ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค), ตําบลแควใหญ(ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค),ตําบลปากน้ําโพ, ตําบลวดัไทร,  
ตําบลบางมวง, ตาํบลบานมะเกลือ,ตําบลบานแกง, 
ตําบลหนองกรด, ตําบลหนองกระโดนและตําบล       
บึงเสนาท) 
2. อําเภอพยุหะคีรี 
3. อําเภอโกรกพระ 
4. อําเภอชุมแสง (เฉพาะตําบล     ทับกฤชใต) 

3 1. อําเภอบรรพตพิสัย 
2. อําเภอชุมแสง (ยกเวนตําบล  ทับกฤชใต) 
3. อําเภอเกาเลี้ยว (ยกเวนตําบลมหาโพธิ) 

4 1. อําเภอหนองบัว 
2. อําเภอไพศาลี(ยกเวนตําบลตะครอ ตําบลสําโรงชัย 
และตําบลโพธิ์ประสาท) 
3. อําเภอทาตะโก 

5 1. อําเภอตาคลี 
2. อําเภอตากฟา 
3. อําเภอไพศาลี (เฉพาะตําบลตะครอ ตําบลสําโรงชัย 
และตําบลโพธิ์ประสาท) 

6 1. อําเภอลาดยาว (ยกเวนตาํบลหนองยาว) 
2. อําเภอแมวงก 
3. อําเภอแมเปน 
4. อําเภอชุมตาบง 

ขอมูล เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 

   2. การแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
 

ที่ อําเภอ จํานวนเขตเลือกตั้ง จํานวนสมาชิกส.อบจ. 
1 เมืองนครสวรรค 8 เขต 8 คน 
2 ตาคลี 4 เขต 4 คน 
3 บรรพตพิสัย 3 เขต 3 คน 
4 ลาดยาว 3 เขต 3 คน 
5 ไพศาลี 3 เขต 3 คน 
6 ชุมแสง 2 เขต 2 คน 
7 ทาตะโก 2 เขต 2 คน 
8 แมวงก 2 เขต 2 คน 
9 พยุหะคีรี 2 เขต 2 คน 

10 หนองบัว 2 เขต 2 คน 
11 ตากฟา 1 เขต 1 คน 
12 เกาเลี้ยว 1 เขต 1 คน 
13 โกรกพระ 1 เขต 1 คน 
14 ชุมตาบง 1 เขต 1 คน 
15 แมเปน 1 เขต 1 คน 

รวม 15 อําเภอ 36 เขต 36 คน 
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     3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 3-5 ป และการคาดการณในอนาคต) 

   ประชากรจังหวัดนครสวรรค ณ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  จํานวน ๑,๐๖๓,๙๖๔ คน เปนชาย 
จํานวน ๕๒๐,๐๗๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๘.๘๘ เปนหญิง จํานวน ๕๔๓,๘๘๕ คน คิดเปนรอยละ 
๕๑.๑๒ อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมืองนครสวรรค จํานวน ๒๔๔,๙๐๖ คน คิดเปน
สัดสวนรอยละ  ๒๓.๐๒ ของประชากรทั้งจังหวัด อําเภอที่มีประชากรนอยที่สุด คือ อําเภอชุมตาบง                  
จํานวน  ๑๙,๐๓๐ คน  คิดเปนสัดสวนรอยละ ๑.๗๙  ความหนาแนนของประชากรลดลง 

 

ตารางจํานวนประชากรจําแนกตามเขตการปกครองรายอําเภอและเพศ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

อําเภอ 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
จํานวน

ประชากรชาย 
(คน) 

จํานวน
ประชากรหญิง 

(คน) 

จํานวนประชากร 
รวม 

จํานวน
ประชากรชาย 

(คน) 

จํานวน
ประชากรหญิง 

(คน) 

จํานวน
ประชากรรวม 

เมืองนครสวรรค ๑๑๗,๖๑๙ ๑๒๖,๓๘๐ ๒๔๓,๙๙๙ ๑๑๘,๓๘๒ ๑๒๖,๕๒๔ ๒๔๔,๙๐๖ 
โกรกพระ ๑๗,๓๖๑ ๑๘,๓๐๖ ๓๕,๖๖๗ ๑๗,๓๑๓ ๑๘,๒๓๗ ๓๕,๕๕๐ 
ชุมแสง ๓๑,๔๐๖ ๓๓,๔๓๑ ๖๔,๘๓๗ ๓๑,๓๐๗ ๓๓,๒๔๘ ๖๔,๕๕๕ 
หนองบัว ๓๓,๙๗๙ ๓๕,๐๑๙ ๖๘,๙๙๘ ๓๓,๙๑๔ ๓๔,๙๗๕ ๖๘,๘๘๙ 
บรรพตพิสัย ๔๒,๕๑๕ ๔๔,๑๙๐ ๘๖,๗๐๕ ๔๒,๓๕๐ ๔๔,๐๓๖ ๘๖,๓๘๖ 
เกาเลี้ยว ๑๖,๙๙๓ ๑๗,๗๔๙ ๓๔,๗๔๒ ๑๖,๘๗๗ ๑๗,๗๓๘ ๓๔,๖๑๕ 
ตาคลี ๕๓,๒๖๒ ๕๕,๐๘๒ ๑๐๘,๓๔๔ ๕๓,๒๑๙ ๕๔,๙๑๙ ๑๐๘,๑๓๘ 
ทาตะโก ๓๒,๖๖๙ ๓๔,๓๗๐ ๖๗,๐๓๙ ๓๒,๕๗๒ ๓๔,๓๓๑ ๖๖,๙๐๓ 
ไพศาลี ๓๕,๔๒๐ ๓๖,๔๙๖ ๗๑,๙๑๖ ๓๕,๒๕๐ ๓๖,๓๓๑ ๗๑,๕๘๑ 
พยุหะคีรี ๒๙,๙๑๓ ๓๑,๗๘๔ ๖๑,๖๙๗ ๒๙,๘๙๖ ๓๑,๗๔๐ ๖๑,๖๓๖ 
ลาดยาว ๔๒,๙๓๑ ๔๔,๗๔๑ ๘๗,๖๗๒ ๔๒,๗๓๗ ๔๔,๖๕๓ ๘๗,๓๙๐ 
ตากฟา ๑๙,๙๕๙ ๒๐,๖๓๙ ๔๐,๕๙๘ ๑๙,๘๘๙ ๒๐,๕๘๕ ๔๐,๔๗๔ 
แมวงก ๒๖,๕๔๙ ๒๖,๕๖๗ ๕๓,๑๑๖ ๒๖,๔๕๕ ๒๖,๕๖๐ ๕๓,๐๑๕ 
แมเปน ๑๐,๕๔๑ ๑๐,๔๑๔ ๒๐,๙๕๕ ๑๐,๔๘๙ ๑๐,๔๐๗ ๒๐,๘๙๖ 
ชุมตาบง ๙,๔๕๘ ๙,๕๙๑ ๑๙,๐๔๙ ๙,๔๒๙ ๙,๖๐๑ ๑๙,๐๓๐ 
รวม ๕๒๐,๕๗๕ ๕๔๔,๗๕๙ ๑,๐๖๕,๓๓๔ ๕๒๐,๐๗๙ ๕๔๓,๘๘๕ ๑,๐๖๓,๙๖๔ 

ขอมูล กรมการปกครอง  ณ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒   

        เมื่อพิจารณาประชากรที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ตามกลุมอายุ ป ๒๕๖๑ พบวา 
ประชากรอายุ ๐ - ๑๔ ป มีจํานวน ๑๖๔,๒๕๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๗๗ อายุ ๑๕ - ๖๐ ป จํานวน 
๖๘๙,๑๕๙ คน หรือรอยละ ๖๖.๑๕  อายุ ๖๑ ปขึ้นไป จํานวน ๑๘๘,๔๖๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๘.๐๙
ประชากรวัยเด็กและแรงงานลดลง ประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้น 
    3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
  จํานวนประชากรที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยูในทะเบียนบาน แยกตามอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

อายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

๐ – ๑๔ ป ๘๖,๔๖๗ ๘๑,๐๖๖ ๑๖๗,๕๓๓ ๘๔,๘๗๒ ๗๙,๓๘๕ ๑๖๔,๒๕๗ 
๑๕ – ๖๐ ป ๓๔๒,๖๒๐ ๓๕๑,๔๘๕ ๖๙๔,๑๐๕ ๓๔๑,๐๕๙ ๓๔๘,๑๐๐ ๖๘๙,๑๕๙ 
๖๑ ปข้ึนไป ๗๙,๓๙๓ ๑๐๒,๐๖๙ ๑๘๑,๔๖๒ ๘๒,๒๒๖ ๑๐๖,๒๓๔ ๑๘๘,๔๖๐ 
รวม ๕๐๘,๔๘๐ ๕๓๔,๖๒๐ ๑,๐๔๓,๑๐๐ ๕๐๘,๑๕๗ ๕๓๓,๗๑๙ ๑,๐๔๑,๘๗๖ 

ขอมูล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ณ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒   
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    4.1 การศึกษา 
ขอมูลการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค  ป พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดนครสวรรคมีสถาบันการศึกษา

ทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน ๖๖๕ แหง มีจํานวนนักเรียน ๑๘๒,๗๖๒ คน จํานวนครูและผูบริหาร               
๙,๘๙๖ คน  จํานวนนักเรียนดอยโอกาส  ๕๗,๘๓๗ คน คิดเปนรอยละ ๕๘.๘๘  ของนักเรียนทั้งหมด               
ป  พ .ศ .  ๒๕๖๐ มี นั ก เ รี ยนออกกลางคันลดลงจากป  พ .ศ .  ๒๕๕๙ คะแนนเฉลี่ ย  O-NET                         
จังหวัดนครสวรรค ช้ัน ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ (รวม ๕ กลุมสาระการเรียนรู) มีคะแนน
เฉลี่ยลดลงจากคะแนน ปการศึกษา ๒๕๕๙ คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยของประเทศ
เล็กนอย 

จากการประเมินของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต ๑ ,๒ และ ๓ 
นักเรียนประถมศึกษาในสังกัด จํานวน ๓๘,๔๔๖ คน  มีความสามารถดานการอานผานเกณฑจํานวน
๓๕,๗๗๙ คน คิดเปนรอยละ ๙๓.๐๖ ความสามารถดานการเขียน ผานเกณฑ จํานวน ๓๒,๕๖๒ คน  
คิดเปนรอยละ ๘๔.๗๐ มีนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ ๑-๖ อานไมออก จํานวน ๕๐๕ คน คิดเปน
รอยละ  ๑.๓๑ นักเรียนที่เขียนไมไดจํานวน ๙๒๒ คน  คิดเปนรอยละ ๒.๔๐  ของนักเรียนประถม
ทั้งหมด   
ตารางที่ ๑ จํานวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และบุคคลกรทางการศึกษา ของสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนทุกสังกัด 

ที่ หนวยงาน 
จํานวน

สถานศึกษา 

จํานวน
นักเรียน 
นักศกึษา 

จํานวนครูและ
ผูบริหาร 

๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕๔๙ ๙๘,๒๓๒ ๖,๑๓๘ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต ๑  ๑๖๕ ๒๑,๐๒๒ ๑,๕๗๗ 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต ๒  ๑๔๗ ๒๒,๗๙๘ ๑,๔๖๐ 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต ๓ ๒๐๐ ๒๑,๘๓๘ ๑,๓๗๗ 

 :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ ๓๗ ๓๒,๕๗๔ ๑,๗๒๔ 

๒ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ๕๒ ๓๓,๖๘๐ ๑,๓๑๐ 

๓ สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐาน ๑ ๓๗๐ ๓๔ 

๔ สถานบันอาชีวศึกษา  ๑๑ ๑๑,๕๒๑ ๖๘๗ 

๕ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ๔ ๑๒,๓๖๐ ๖๕๖ 

๖ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค 

๑๖ ๑๖,๑๗๖ ๓๓๙ 

๗ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค ๘ ๘๙๖ ๑๐๕ 

๘ สถาบันการพลศึกษา ๑ ๓๔๗ ๗๕ 

๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๙ ๙,๑๗๕ ๕๔๘ 

๑๐ การศึกษาแบบ Home school ๔ ๕ ๔ 

 รวมทั้งหมด ๖๖๕ ๑๘๒,๗๖๒ ๙,๘๙๖ 
ที่มา :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค, สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค,  
         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต ๑, ๒, ๓ สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค และ     
         สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค  ขอมูล  ณ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
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จํานวนนักเรียนดอยโอกาส จําแนกตามประเภทความดอยโอกาส ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ที่ 
สพป./สพ

ม. 

จํานวน 
นักเรียน 
ทั้งหมด 

ประเภทความดอยโอกาส 

คิดเปนรอยละ 
เด็กถูก

บังคับให
ขาย 

แรงงาน 

เด็กที่
อยูใน
ธุรกิจ
ทาง
เพศ 

เด็ก 
ถูกทอด 

ทิ้ง 

เด็กใน 
สถาน

พินิจและ
คุมครอง
เยาวชน 

เด็ก 
เร 

รอน 

ผล 
กระทบ
จาก
เอดส 

ชน
กลุม
นอย 

เด็กที ่
ถูกทําราย

ทารุณ 
เด็กยากจน 

เด็กที่มี
ปญหา

เกี่ยวกับยา
เสพติด 

กําพรา 

ทํางาน
รับผิดชอบ
ตนเองและ
ครอบครวั 

อื่น 
ๆ 

รวม 

๑ สพป.นว. 
เขต ๑ 

๒๑,๐๒๒ ๐ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๔,๖๘๕ ๑ ๗ ๐ ๐ ๑๔,๖๙๗   ๖๙.๙๑ 

๒ สพป.นว. 
เขต ๒ 

๒๒,๗๙๘ ๐ ๐ ๑๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑๕,๕๗๒ ๐ ๖๓ ๐ ๐ ๑๕,๖๔๗ ๖๘.๖๓ 

๓ สพป.นว. 
เขต ๓ 

๒๑,๘๓๘ ๐ ๐ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๔,๗๐๓ ๐ ๕๔ ๖๗ ๐ ๑๔,๘๒๙ ๖๗.๙๐ 

๔ สพม. 
๔๒ 

๓๒,๕๗๔ ๐ ๐ ๘ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓ ๑๒,๑๗๗ ๔ ๕๓ ๑๘ ๐ ๑๒,๖๖๔ ๓๗.๖๕ 

 รวม
ทั้งหมด 

๙๘,๒๓๒ ๐ ๐ ๒๖ ๐ ๐ ๑ ๑ ๔ ๔๑,๕๘๐ ๕ ๑๗๗ ๘๕ ๐ ๕๗,๘๓๗ ๕๘.๘๘ 

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค , สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
        นครสวรรค  เขต ๑ ๒ ๓ 

จํานวนนักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

ที่ สพป./สพม. 
จํานวนนักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑. สพป.นครสวรรค เขต ๑ ๑ - - ๐ 
๒. สพป.นครสวรรค เขต ๒ ๑๓ ๑๑ ๑๑ ๑๑ 
๓. สพป.นครสวรรค เขต ๓ ๓๒ ๘ ๓๒ ๘ 
๔ สพม.๔๒ ๒๔๔ ๕๗ ๔๖ ๔๓ 
 รวม ๒๙๐ ๗๖ ๘๙ ๖๒ 

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค , สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต ๑ ๒ ๓ 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET จังหวัดนครสวรรค ชั้น ป.๖ 
ปการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐  (รวม ๕ กลุมสาระการเรียนรู) 

 
สพป./สพม. 

ปการศึกษา 
๒๕๕๙ 

ปการศึกษา 
๒๕๖๐ 

การพัฒนา
(+/-) 

สรุปผลการ
พัฒนา 

ระดับ
จังหวดั
(๕๘) 

ระดับ
สังกัด
(๕๘) 

ระดับ 
ประเทศ
(๕๘) 

สพป.นครสวรรค เขต ๑ ๔๔.๙๖ ๔๐.๔๘ -๔.๔๘ ลดลง 

๓๘.๑๐ 
 

๓๗.๙๓ 
 

๓๙.๗๙ 
 

สพป.นครสวรรค เขต ๒ ๔๐.๔๔ ๓๗.๔๙ -๒.๙๔ ลดลง 

สพป.นครสวรรค เขต ๓ ๔๐.๔๙ ๓๖.๓๔ -๔.๑๕ ลดลง 

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค :  สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ปการศึกษา ๒๕๕๘ และ 
๒๕๕๙ , สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต ๑ ๒ ๓ 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET จังหวัดนครสวรรค ชั้น ม.๓ 
ปการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐  (รวม ๕ กลุมสาระการเรียนรู) 

 
สพป./สพม. 

ปการศึกษา 
๒๕๕๙ 

ปการศึกษา 
๒๕๖๐ 

การพัฒนา 
(+/-) 

สรุปผลการ
พัฒนา 

ระดับ
จังหวดั
(๕๘) 

ระดับ 
สังกัด 
(๕๘) 

ระดับ 
ประเทศ 
(๕๘) 

สพป.นครสวรรค เขต ๑ ๓๗.๔๑ ๓๐.๔๖ -๖.๙๕ ลดลง 
๓๔.๐๕ 

 
๓๔.๔๘ 

 
๓๔.๓๕ 

 
สพป.นครสวรรค เขต ๒ ๓๔.๒๙ ๓๐.๙๔ -๓.๓๕ ลดลง 
สพป.นครสวรรค เขต ๓ ๓๓.๕๗ ๓๐.๕๑ -๓.๐๖ ลดลง 

สพม.๔๒ ๓๖.๔๐ ๓๔.๙๑ -๑.๔๘ ลดลง 
ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค : สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ปการศึกษา ๒๕๕๘ และ 
๒๕๕๙ , สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต ๑ ๒ ๓ 
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การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET จังหวัดนครสวรรค ชั้น ม.๖ 
ปการศึกษา ๒๕๕๗ และ  ๒๕๕๘  (รวม ๕ กลุมสาระการเรียนรู) 

 
สพม. 

ปการศึกษา 
๒๕๕๘ 

ปการศึกษา 
๒๕๕๙ 

การพัฒนา
(+/-) 

สรุปผลการ
พัฒนา 

ระดับจังหวัด
(๕๘) 

ระดับสังกัด
(๕๘) 

ระดับประเทศ
(๕๘) 

สพม.๔๒ ๓๓.๙๔ ๓๒.๕๔ -๑.๔๐ ลดลง ๓๓.๙๔ ๓๔.๖๐ ๓๔.๔๙ 

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค :สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ปการศึกษา ๒๕๕๘และ๒๕๕๙ 

 
ขอมูลสรุปการประเมินความสามารถดานการอาน การเขียน ระดับประถมศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐  สพป. นครสวรรค เขต ๑ – ๓ 

 
 
ที่ 

 
 

สพป.สพม. 

 
 

จํานวน
นักเรียน 

ความสามารถดานการอาน ความสามารถดานการเขียน 

 
ผานเกณฑ 

ไมผานเกณฑ 
 

ผานเกณฑ 

ไมผานเกณฑ 
ปรับปรุง/ 
ปรับปรุง
เรงดวน 

อาน 
ไมออก 

ปรับปรุง/ 
ปรับปรุง
เรงดวน 

เขียน
ไมได 

๑ 
สพป.นว. 
เขต ๑ 

จํานวน(คน) 
๑๒,๘๒๘ 

๑๑,๙๔๔ ๖๘๙ ๑๙๕ ๑๑,๓๗๙ ๑,๒๒๑ ๒๒๘ 
รอยละ ๙๓.๑๑ ๕.๓๗ ๑.๕๒ ๘๘.๗๐ ๙.๕๒ ๑.๗๘ 

๒ 
สพป.นว. 

 เขต ๒ 
จํานวน(คน) 

๑๒,๕๒๕ 
๑๑,๕๕๙ ๗๕๙ ๒๐๗ ๑๐,๙๘๒ ๑,๓๐๔ ๒๓๙ 

รอยละ ๙๒.๒๙ ๖.๐๖ ๑.๖๕ ๘๗.๖๘ ๑๐.๔๑ ๑.๙๑ 

๓ 
สพป.นว.  
เขต ๓ 

จํานวน(คน) 
๑๓,๐๙๓ 

๑๒,๒๗๖ ๗๑๔ ๑๐๓ ๑๐,๒๐๑ ๒,๔๓๗ ๔๕๕ 
รอยละ ๙๔ ๕ ๑ ๗๘ ๑๙ ๓ 

 รวม 
จํานวน(คน) ๓๘,๔๔๖ 

 
๓๕,๗๗๙ ๒,๑๖๒ ๕๐๕ ๓๒,๕๖๒ ๔,๙๖๒ ๙๒๒ 

รอยละ ๙๓.๐๖ ๕.๖๒ ๑.๓๑ ๘๔.๗๐ ๑๒.๙๑ ๒.๔๐ 
ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค , สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต ๑ ๒ ๓  
ขอมูล สพป. นว. เขต ๓ เปนของปการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 4.2  ดานการสาธารณสุข 
โรงพยาบาลภาครัฐ จําแนกระดบัสถานบริการ สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค 

จํานวนโรงพยาบาล จํานวน รพ.สต. 
รพศ. รพช. (จําแนกตามขนาดเตียง) 

๑๒๐ เตียง ๙๐ เตียง ๖๐ เตียง ๓๐ เตียง ๑๐ เตียง 

๑/๗๖๘ เตียง ๑ ๒ ๔ ๕ ๑ ๑๘๙ 
ที่มา : กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หนวยงาน/สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ นอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัด ชื่อหนวยงาน/สถานบริการสาธารณสุขนอกสังกัด สป., นอกกระทรวง สธ. 

นครสวรรค ศูนยวิชาการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
๑.สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๘                        
๒.ศูนยอนามัยที่ ๘ 
๓.ศูนยสุขภาพจิตที่ ๘                                        
๔.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ 
๕.ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๓ 
๖.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สปร.ฯ 

รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
๑.รพ.สงเสริมสุขภาพ (แมและเด็ก) 
๒.รพ.จิตเวชนครสวรรคราชนครินทร 
รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม 
๑.รพ.คายจิรประวัติ (กรมแพทยและทหารบก) 
๒.รพ.กองบิน ๔ (กองพลบินที่ ๓ กองบัญชาการ
ยุทธทางอากาศ) 
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล ๔ แหง 

ที่มา : กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน 
ขอมูลสถานบริการสาธารณสุขและรานขายยาสังกัดภาคเอกชน จังหวัดนครสวรรค 

รพ. คลินิกแพทย 
คลินิก 

ทันตกรรม 
สถาน 

พยาบาล 

ราน 
ขายยา
ปจจุบัน 

รานขายยา
บรรจุเสร็จ 

รานขายยา
แผนโบราณ 

สถานที ่
ผลิตยา 

แผนโบราณ 

๕ ๑๔๗ ๖๔ ๑๓๔ ๑๗๔ ๙๕ ๗๒ ๑๔ 

ที่มา : กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 อัตรากําลังบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 
                  อัตราสวนแพทยตอประชากร ๑: ๑,๗๗๖ อัตราสวนพยาบาลวิชาชีพตอประชากร                    
๑ : ๑,๐๒๕   คลินิกแพทย จํานวน ๑๔๗ แหง  คลินิกทันตกรรม ๖๔ แหง สถานพยาบาล ๑๓๔ แหง               
รานขายยาแผนปจจุบัน ๑๗๔ แหง และรานขายยาแผนโบราณ ๗๒ แหง  
จํานวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

รายการ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แพทย ๔๙๘ ๕๔๓ ๖๐๐ 
ทันตแพทย ๑๒๒ ๑๓๗ ๑๖๐ 
เภสัชกร ๒๘๒ ๓๑๑ ๓๓๔ 
พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิค ๘๓๖ ๙๖๐ ๑,๐๔๖ 
ผูชวยพยาบาล  ๓๙ ๔๖ ๘๔ 
โรงพยาบาล  ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
โรงพยาบาล ภาครัฐ ๑๘ ๑๘ ๑๘ 
โรงพยาบาล เอกชน ๗ ๗ ๗ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ๑๘๙ ๑๘๙ ๑๘๙ 
จํานวนเตียง ๒,๐๔๔ ๒,๐๔๔ ๒,๐๔๔ 
ศูนยสุขภาพชุมชนเขตเมือง (ศสม) ๕ ๕ ๕ 
คลินิกแพทยและทันตแพทย ๒๑๒ ๒๑๒ ๒๑๒ 

 
จํานวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากร ป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

บุคลากร 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จํานวน 
อัตราสวน : 
ประชากร 

จํานวน 
อัตราสวน : 
ประชากร 

จํานวน 
 

อัตราสวน 
: ประชากร 

แพทย ๔๙๘ ๑ : ๒,๑๔๑ ๕๔๓ ๑ : ๑,๙๖๒ ๖๐๐ ๑ : ๑,๗๗๖ 
ทันตแพทย ๑๒๒ ๑ : ๘,๗๔๑ ๑๓๗ ๑ : ๗,๗๗๖ ๑๖๐ ๑ : ๖,๖๕๘ 
เภสัชกร ๒๘๒ ๑ : ๓,๗๘๒ ๓๑๑ ๑ : ๓,๔๒๖ ๓๓๔ ๑ : ๓,๑๙๐ 
พยาบาลวิชาชีพ ๘๑๙ ๑ : ๑,๓๐๒ ๙๒๔ ๑ : ๑,๑๕๓ ๑,๐๓๙ ๑ : ๑,๐๒๕ 

   ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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     4.3 อาชญากรรม 
          การรับแจงคดีอาญาสวนใหญเปนคดีที่รัฐเปนผูเสียหาย รองลงมาไดแก คดีประทุษราย                

ตอทรัพย คดีที่นาสนใจ  คดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย และเพศ  และคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ 
ตามลําดับ เมื่อเทียบระหวางการรับแจงและการจับกุมพบวาคดีประทุษรายตอทรัพย และคดีที่นาสนใจ 
จับกุมไดนอยกวาคดีประเภทอื่น นอกจากนี้เกือบทุกประเภทความผิดมีแนวโนมการรับแจงลดลงยกเวน
คดีคดีที่รัฐเปนผูเสียหาย เพื่อขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๘ เล็กนอย 

 
    สถิติคดีอาญาที่นาสนใจ จําแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 

  
ประเภทความผิด 

พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รับแจง 
(ราย) 

จับกุม 
(คน) 

รับแจง
(ราย) 

จับกุม 
(คน) 

รับแจง
(ราย) 

จับกุม 
(คน) 

คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ ๕๓ ๔๙ ๕๐ ๔๔ ๓๑ ๓๑ 

คดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย และเพศ ๔๒๐ ๓๓๒ ๔๓๑ ๓๔๓ ๓๖๖ ๓๔๒ 

คดีประทุษรายตอทรัพย ๗๕๖ ๔๑๗ ๗๒๓ ๓๕๙ ๕๐๐ ๓๙๓ 

คดีที่นาสนใจ ๔๗๙ ๒๔๐ ๔๖๖ ๒๐๙ ๓๑๗ ๒๒๗ 

คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย ๓,๖๒๗ ๖,๘๘๖ ๔,๗๑๔ ๔,๗๐๖ ๓,๘๒๗ ๕,๐๒๔ 

    ที่มา:  ตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค 
 

 4.4 ยาเสพติด 
การปราบปรามยาเสพติด 
       ๑. การวิเคราะหผลการจับกุมในพื้นที่(คดี/ของกลาง)  

หัวขอ 
ปงบประมาณ 2559 

(ต.ค.-ธ.ค.58) 
ปงบประมาณ 2560 

(ต.ค.-ธ.ค.59) 
สรุป 

ผลจับกุม (คดี) 579 688 จับกุมเพิ่มขึ้น 109 คด ี
ของกลาง ยาบา 23,295 เม็ด 20,388 เม็ด ลดลง 
ของกลาง ไอซ 5.58 กรัม 103 กรัม เพิ่มขึ้น 

     ที่มา : ตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค ตํารวจภูธรภาค 6   
   เมื่อเทียบหวงระยะเดียวกัน ปงบประมาณ 2560 จํานวนผูคารายยอยลดลง จํานวน           

ผูเสพผูติดเพิ่มขึ้น สวนใหญจะเปนคดีขับเสพ สถานการณการคายาเสพติด ปงบประมาณ 2560 
ใกลเคียงกับปงบประมาณ 2559 สวนใหญเปนผูคารายยอย ของกลางจํานวนไมมากและผูเสพผูติด              
สวนใหญก็เปนคนเดิม ๆ 

       ๒. สถานการณยาเสพติดในพื้นที่    
          สถานการณยาเสพติดยังไมเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก ปจจุบันมีผูถูกจับกุมความผิด             

ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษไดพนโทษออกมาเปนจํานวนมาก และกลับออกมายังมีพฤติกรรมเดิมๆ หรือ
บางคนจากผูเสพกลายเปนผูคารายยอย  

       ๓. การดําเนินการตอเรื่องรองเรียนยาเสพติด   
         เรื่องรองเรียนยาเสพติด ปงบประมาณ 2560 มีแนวโนมลดลง สวนใหญเรื่องที่รองเรยีน

มาตรวจสอบแลวไมคอยพบการกระทําความผิด 
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   4.5 การสังคมสงเคราะห 
 ในป ๒๕๖๐ ประชากรเด็ก (อายุต่ํากวา ๑๕ ป) จํานวน ๑๗๙,๓๑๙ คน คิดเปนสัดสวน    

รอยละ ๑๖.๘๓ ของประชากรทั้งจังหวัด ผูสูงอายุ (อายุมากกวา ๖๐ ปขึ้นไป) จํานวน ๑๙๔,๕๙๙ คน    
คิดเปนสัดสวนรอยละ ๑๘.๒๖ ของประชากรทั้งจังหวัด คนพิการที่จดทะเบียนกับสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค ในป ๒๕๖๐ จํานวน ๓,๑๐๕ คน คิดเปนรอยละ ๐.๒๙                     
ของประชากรทั้งจังหวัด   มีผูที่รับการความชวยเหลือตามประเภทงานที่ใหความสงเคราะหทุกประเภท 
จํานวน ๕,๔๖๔ คน     

ตารางจํานวนและรอยละของประชากร ตามประเภทการจดทะเบียน ป พ.ศ.  ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

ประเภท 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เด็ก (อายุต่ํากวา ๑๕ ป) ๑๘๖,๐๗๙ ๑๗.๓๕ ๑๘๒,๓๕๖ ๑๗.๐๙ ๑๗๙,๓๑๙ ๑๖.๘๓ 
ผูสูงอายุ  
(อายุมากกวา ๖๐ ป ขึ้นไป) 

๑๘๒,๖๐๒ ๑๗.๐๓ ๑๘๗,๔๓๖ ๑๗.๕๗ ๑๙๔,๕๙๙ ๑๘.๒๖ 

คนพิการ  
(ที่จดทะเบียนคนพิการ) 

๒,๙๕๐ ๐.๒๗ ๓,๕๐๗ ๐.๓๒ ๓,๑๐๕ ๐.๒๙ 

 
ตารางจํานวนการบริการดานสังคมสงเคราะห ป พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 

ประเภทงาน 
จํานวนผูไดรับความชวยเหลือ (คน) 

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สงเคราะหครอบครัวยากจน/คนพิการ ผูสูงอายุ ๙๕๒ ๘๗๓ ๑,๐๒๐ ๖๓๑ ๒๘๘ 

สงเคราะหผูติดเชื้อเอดส ๓๕ ๑๐ ๑๖๐ ๔๑ - 
สงเคราะหเด็กในครอบครัวยากจน ๒๑๔ ๕๒๙ ๕๒๙ ๔๑๐ ๑๒ 
จดทะเบียนคนพิการ ๒,๙๕๐ ๓,๕๐๗ ๓,๑๐๕ ๑,๖๔๘ ๗๘๙ 
จัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี ๓,๘๓๗ ๑๐๙ ๓๘ ๑๙ ๒ 
สงราษฎรกลับภูมิลําเนาเดิม ๕๒ ๓๙ ๓๑ ๒๕ ๑๖ 
รับคนไรที่พึ่ง (เรรอน,ขอทาน) ๕๐ ๑๕๖ ๑๙๕ ๙๒ ๒๕ 
ผูขออุปการะเด็ก ๓๘ ๑๘ ๘ ๓๑ ๓๑ 
ผูประสบภัยธรรมชาติ/อุบัติภัย ๖ - ๑๖ ๒ ๔ 
ฝกอาชีพใหกับผูสูงอายุ ๑๖๐ ๙๐ ๑๓๕ ๑,๘๘๐ ๒๐๐ 
ฝกอาชีพใหกับคนพิการ ๔๐ ๔๐ ๑๐๐ ๕๐ - 
ฝกอาชีพใหกับคนดอยโอกาส ๑๖๐ ๙๐ ๔๖ - - 
ซอมแซมปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย
ผูดอยโอกาส พิการ สูงอายุ (หลัง)  

๓๐ ๘๑ ๘๑ ๑๖๖ ๓๕ 

รวม ๘,๕๒๔ ๕,๕๔๒ ๕,๔๖๔ ๔,๙๙๕ ๑,๔๐๒ 
ที่มา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 
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5.1 การคมนาคมขนสง  
 จังหวัดนครสวรรคอยูหางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางหลวงแผนดินสายเอเชีย           
๒๓๗ กิโลเมตร จังหวัดนครสวรรคเปนจังหวัดที่เปนประตูสูภาคเหนือ การเดินทางติดตอกับจังหวัดตางๆ   
นับไดวาสะดวกมาก เสนทางการติดตอทางถนนระหวางจังหวัดตาง ๆ มีเสนทางสายหลัก ๆ ดังนี้ 
  การคมนาคมทางรถยนต 

      ๑. ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (พหลโยธิน) จากกรุงเทพฯ ผานนครสวรรคไปสิ้นสุด
ที่เชียงราย เปนเสนทางสายหลักและสายดั้งเดิมที่ใชในการคมนาคมเชื่อมระหวางภาคเหนือกับภาคกลาง 
เสนทางสายนี้สวนใหญเปนเสนทาง ๒ เลน ขณะนี้ถนนชวงนครสวรรค – กําแพงเพชร เปน ๔ เลนแลว 
กําลังมีการขยายไปถึงจังหวัดเชียงใหม 

๒. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓๒ (บางปะอิน – นครสวรรค) เปนเสนทางหลวง
แผนดินที่แยกออกจากเสนทางหมายเลข ๑ เริ่มจากอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                
ลัดสูนครสวรรค เสนทางสายนี้เปนเสนทาง ๘ เลน ทําใหการเดินทางสูจังหวัดนครสวรรคสะดวกและ
รวดเร็วมาก ใชเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมงครึ่ง ในระยะทาง ๒๓๗ กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ถึงนครสวรรค 
เสนทางนี้ประสานตอกับเสนทางหมายเลข ๑ ที่จังหวัดนครสวรรคมุงสูจังหวัดเชียงราย 

๓. ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑ เปนทางหลวงที่แยกจากเสนทางหมายเลข ๓๒ 
(อินทรบุรี –เขาทราย) ตรงอําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ผานอําเภอตากฟา ทาตะโก หนองบัว จังหวัด
นครสวรรค เขาสูจังหวัดพิษณุโลก ไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม ตามเสนทางสายนี้มีถนนเชื่อมเขาตัว
อําเภอไพศาลี ตาคลี ทาตะโก อําเภอเมืองฯ และอําเภอชุมแสง และมีถนนเครือขายเชื่อมอําเภอตาง ๆ 
ที่กลาวดวย 

๔. ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๗ เปนเสนทางเชื่อมระหวางจังหวัดนครสวรรคกับ
จังหวัดพิษณุโลก โดยผานทางอําเภอเกาเลี้ยว อําเภอบรรพตพิสัย ออกทางอําเภอโพทะเลของจังหวัด
พิจิตรไปสูจังหวัดพิษณุโลก ทําใหการติดตอไปยังจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตรสะดวกและรวดเร็วขึ้นมาก 
(ระยะทางประมาณ ๑๓๑ กิโลเมตร) 

๕. ทางหลวงแผนดิน ๒๒๕ (นครสวรรค–ชัยภูมิ) เปนเสนทางเชื่อมระหวางนครสวรรค
กับจังหวัดตาง ๆ ทางภาคอีสาน เสนทางนี้ผานทางอําเภอชุมแสง อําเภอหนองบัว ตัดผานเสนทางหลวง
หมายเลข ๑๑, ๒๑ ที่อําเภอหนองบัว อําเภอบึงสามพัน (จังหวัดเพชรบูรณ) สูจังหวัดชัยภูมิ 

การเดินทางติดตอกับจังหวัดขางเคียง มีเสนทางเชื่อมตอผานอําเภอตางๆ มากมายพอ
สรุป เปนหลักใหญ ๆ ไดดังนี้ 

   ๑. กรุงเทพฯ (ผานสระบุรี - ลพบุรี - ชัยนาท) ตามเสนทางหมายเลข ๑  
   ๒. กรุงเทพฯ (ผานบางบัวทอง - สุพรรณบุรี - ชัยนาท) ตามเสนทางหมายเลข ๓๔๐ 

เขาสู เสนทางหมายเลข ๑ ชัยนาท ผานเขาพยุหะคีรี หรือเสนทางสายเอเชีย (บางปะอิน - นครสวรรค) 
ตามเสนทางหมายเลข ๓๒ 

   ๓. ชัยนาท – อําเภอเมืองนครสวรรค ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร 
   ๔. อุทัยธานี – อําเภอเมืองนครสวรรค ผานทางอําเภอโกรกพระ (หมายเลข ๓๒๒๐, 

๓๓๑๙ และ ๓๐๐๕) ประมาณ ๓๖ กิโลเมตร  ผานทางถนนสายเอเชีย (หมายเลข ๓๓๓ และ ๓๒) ประมาณ          
๔๗ กิโลเมตร 

 ๕. พิษณุโลก – อําเภอเมืองนครสวรรค ประมาณ ๑๓๑ กิโลเมตร 
 ๖. พิจิตร – อําเภอเมืองนครสวรรค ประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร 
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 ๗. สุพรรณบุรี (ผานถนนหมายเลข ๓๔๐) ประมาณ ๑๕๕ กิโลเมตร 
 ๘. สิงหบุรี (ผานถนนเอเชีย หมายเลข ๓๒ , ๑) ประมาณ ๙๕ กิโลเมตร 
 ๙. ลพบุรี (ผานถนนเอเชีย หมายเลข ๓๒ , ๑) ประมาณ ๑๓๕ กิโลเมตร 
 ๑๐. กําแพงเพชร (ผานถนนพหลโยธิน หมายเลข ๑) ประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร 
 ๑๑. ตาก (ผานถนนพหลโยธิน หมายเลข ๑) ประมาณ ๑๘๐ กิโลเมตร 
 ๑๒. เพชรบูรณ (ผานทางถนนหมายเลข ๒๒๕ และแยกเขาถนนหมายเลข ๒๑) 

ประมาณ ๑๙๒ กิโลเมตร  
นอกจากทางสายหลกัแลว ยังมีเสนทางสายรองที่อยูในการกํากับดูแลของ กรมทางหลวง

ชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค ที่ เชื่อมโยงระหวางถนนทางหลักกับถนนทางหลัก                   
เปนโครงขายทาง สามารถใชเดินทางไดสะดวกและปลอดภัย  ใชเปนเสนทางลัดทางเลี่ยงในชวงเทศกาล                   
ได ดังนี้ 

     ๑. สาย นว. ๑๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๑ (กม.ที่ ๓๗๕+๐๐๐) - บานลาดยาว 
เปนเสนทางเชื่อมระหวาง บานหนองสังข อําเภอบรรพตพิสัย กับ อําเภอลาดยาว โดยสามารถเดินทาง
จาก กรุงเทพมหานคร มุงสูจังหวัดอุทัยธานี ผานอําเภอทัพทัน อําเภอสวางอารมณ อําเภอลาดยาว และ
เขาสูถนนทางหลวงหมายเลข ๑ ที่บานหนองสังข แลวเลี้ยวซายขึ้นสูภาคเหนือ 

     ๒. สาย นว.๑๑๑๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๑ (กม.ที่ ๓๒๔+๖๕๐) - บานโกรกพระ 
เปนเสนทางเชื่อมทางหลวงหมายเลข ๑ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (ยานมัทรี) กับ                  
อําเภอโกรก พระ จังหวัดนครสวรรค  

    ๓. สาย นว.๓๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ (กม.ที่ ๑๙+๓๐๐) - บานเกยไชย
เหนือ เปนเสนทางเชื่อมระหวางทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ กับทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ (นครสวรรค - 
ชัยภูมิ) ใชเปนทางลัดในการลําเลียงสินคาสูภาคอีสาน  

   ๔. สาย นว.๓๐๙๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ (กม.ที่ ๑๕+๑๕๐) - บานยางขาว    
เปนเสนทางที่เชื่อมระหวางทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ บริเวณบานสระเศรษฐี (เชิงสะพาน อุทัยธานี) กับ
อําเภอโกรกพระ  

 คมนาคมทางรถไฟ 
  จังหวัดนครสวรรคมีเสนทางรถไฟ มีสถานีรถไฟ ๑๕ สถานี ผานตัวอําเภอตางๆ ไดแก 

อําเภอตาคลี อําเภอเมืองนครสวรรค และอําเภอชุมแสง  
  การคมนาคมทางอากาศ 
 จังหวัดนครสวรรค ไมมีสนามบินพาณิชย มีแตสนามบินของกองบิน ๔ อําเภอตาคลี   

ซึ่งเดิมเคยใชเปนสนามบินของกองทัพอเมริกัน ที่มีศักยภาพสูงสําหรับเครื่องบินไอพน และสนามบิน
เกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ศักยภาพของสนามบินเหลานี้สามารถปรับเปนสนามบิน
พาณิชยได 

 

 5.2 การไฟฟา    
   ดานการไฟฟา การใหบริการดานกระแสไฟฟาภายในจังหวัด ของสํานักงานการไฟฟา     
สวนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค จํานวนผูมีไฟฟาใช จํานวน ๓๙๘,๕๔๔ ราย ยังไมมีไฟฟาใชและสํารวจ
เขาโครงการไมมีไฟฟาใชแลว จํานวน ๓๕๗ ครัวเรือน 
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     5.3 การประปา   
  ดานการประปา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การประปาจังหวัดนครสวรรคมีกําลัง              
การผลิต รวมทั้ งสิ้น ๓๓,๙๔๕,๐๐๐ ลานลูกบาศก เมตร ปริมาณน้ําที่ผลิตได  ๒๔,๗๒๗,๕๙๕                     
ลานลูกบาศกเมตร จํานวน ผูใชน้ําประปา ๗๙,๖๙๒ ราย มีผูใชประปาหมูบานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จํานวน ๑,๕๙๓ หมูบาน  ประปา ๑,๗๑๒ แหง   ๓๔๒,๗๒๓ ครัวเรือน 
 

 5.4 โทรศัพท    
   โทรศัพทและการสื่อสารอื่นๆ ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ เลขหมายโทรศัพท (TOT) มี ๗๙ ชุมสาย   
จํานวน ๗๙,๑๓๓ เลขหมาย จากการสํารวจประชากรที่มีอายุ ๖ ปขึ้นไปจํานวน ๙๒๒,๐๐๕ คน 
ประชากรที่ใชคอมพิวเตอร ๒๘๐,๖๔๕ คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๔๔  ของประชากรที่ทําการสํารวจ             
ผูใชอินเตอรเน็ต ๒๘๖,๔๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๓๑.๐๖ และมีผูใชโทรศัพทมือถือ ๗๐๑,๒๔๓ คน                 
คิดเปนรอยละ ๗๖.๐๖  

ตารางแสดงจํานวนจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ (หมูบาน) จังหวัดนครสวรรค ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ศูนยบริการลูกคา ทีโอที สาขา เน็ตประชารัฐ (หมูบาน) 
นครสวรรค ๑๓๐ 
ปากน้ําโพ ๒๙ 
ตาคลี ๔๒ 
พยุหะคีร ี ๔๐ 
ชุมแสง ๑๒๒ 
ลาดยาว ๑๒๒ 
ทาตะโก ๑๒๖ 
รวม ๖๑๑ 

                ที่มา  ศูนยบริการลูกคา ทีโอที สาขา ณ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ    
        จังหวัดนครสวรรคมีที่ทําการไปรษณีย ทั้งหมด  19 แหง (ไมรวมภาคเอกชน)    

ตารางแสดงบริการไปรษณียเปนรายอําเภอปงบประมาณ พ.ศ.2558-2559 
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    สภาพเศรษฐกิจ 
    จังหวัดนครสวรรค ในป พ.ศ. ๒๕๕๙  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดจํานวน  ๑๐๔,๑๕๓             

ลานบาท มากเปนลําดับ ๓ ในภาคเหนือ(๑๗จังหวัด) และเปนลําดับ ๒๕ ของประเทศ แตมีแนวโนม
ลดลงตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนมา  (ป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดจํานวน  ๑๑๘,๐๘๑           
ลานบาท)  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน จํานวน ๑๐๖,๕๖๗ บาทตอคน มากเปนลําดับ ๔                   
ในภาคเหนือ และเปนลําดับ ๓๔ ของประเทศ  แตมีแนวโนมลดลงตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนมา                
(ป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจํานวน ๑๑๙,๘๑๓ บาทตอคน)  

    สาขาอุตสาหกรรมที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรค ๕ ลําดับแรก ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดแก 
เกษตรกรรม การปาไม และการประมง, การผลิต, การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและ
จักรยานยนต, การศึกษาและกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย โดยมีมูลคารวม ๗๘,๖๐๙.๔๒  
ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๕.๔๗ ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดทั้งหมด         
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ตารางผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดนครสวรรค ณ ราคาปปจจุบัน ระหวาง พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 
  พ.ศ. ๒๕๕๖  รอยละ พ.ศ. ๒๕๕๗  รอยละ พ.ศ. ๒๕๕๘  รอยละ พ.ศ. ๒๕๕๙  รอยละ 

ภาคเกษตร ๔๗,๖๗๙.๙๒  ๔๐.๓๘  ๓๙,๖๑๑.๔๓  ๓๖.๑๑   ๓๕,๑๑๐.๓๔  ๓๓.๑๙  ๒๙,๐๕๓.๗๑  ๒๗.๙๐  
เกษตรกรรม การปาไม และการประมง ๔๗,๖๗๙.๙๒ ๔๐.๓๘ ๓๙,๖๑๑.๔๓ ๓๖.๑๑ ๓๕,๑๑๐.๓๔ ๓๓.๑๙ ๒๙,๐๕๓.๗๑ ๒๗.๙๐ 

ภาคนอกเกษตร ๗๐,๔๐๑.๕๒ ๕๙.๖๒ ๗๐,๐๙๑.๔๙ ๖๓.๘๙ ๗๐,๖๕๙.๗๗ ๖๖.๘๑ ๗๕,๐๙๙.๖๕ ๗๒.๑๐ 

การทําเหมืองแร และเหมืองหิน ๑,๗๓๐.๒๒ ๑.๔๗ ๒,๐๐๘.๕๑ ๑.๘๓ ๒,๒๔๓.๙๓ ๒.๑๒ ๒,๖๔๕.๗๗ ๒.๕๔ 

การผลิต ๑๘,๔๗๒.๕๘ ๑๕.๖๔ ๑๘,๑๔๘.๔๕ ๑๖.๕๔ ๑๖,๐๔๗.๒๙ ๑๕.๑๗ ๑๙,๖๓๖.๗๙ ๑๘.๘๕ 

ไฟฟา กาซ ไอน้ําและระบบการปรับอากาศ ๑,๔๓๒.๔๙ ๑.๒๑ ๑,๔๙๒.๔๘ ๑.๓๖ ๑,๔๐๗.๙๖ ๑.๓๓ ๑,๔๓๖.๓๕ ๑.๓๘ 

การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสยีและของเสีย
รวมถึงอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวของ 

๑๖๐.๖๔ ๐.๑๔ ๑๗๘.๘๖ ๐.๑๖ ๑๙๐.๓๖ ๐.๑๘ ๒๐๑.๙๑ ๐.๑๙ 

การกอสราง ๒,๗๐๙.๓๑ ๒.๒๙ ๒,๗๐๐.๙๙ ๒.๔๖ ๓,๗๓๒.๓๖ ๓.๕๓ ๒,๗๕๑.๙๗ ๒.๖๔ 

การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต
และจักรยานยนต 

๑๔,๑๑๗.๘๙ ๑๑.๙๖ ๑๔,๐๖๓.๔๗ ๑๒.๘๒ ๑๔,๔๔๐.๑๐ ๑๓.๖๕ ๑๔,๓๐๕.๐๒ ๑๓.๗๓ 

การขนสงและสถานทีเ่ก็บสนิคา ๒,๒๒๐.๑๔ ๑.๘๘ ๒,๒๙๗.๓๒ ๒.๐๙ ๒,๖๐๓.๘๙ ๒.๔๖ ๒,๗๘๙.๘๐ ๒.๖๘ 

ที่พักแรมและบริการดานอาหาร ๕๒๑.๘๘ ๐.๔๔ ๕๐๒.๗๔ ๐.๔๖ ๗๒๔.๓๒ ๐.๖๘ ๗๗๖.๙๐ ๐.๗๕ 

ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร ๘๙๖.๗๐ ๐.๗๖ ๘๒๔.๐๔ ๐.๗๕ ๗๗๓.๗๙ ๐.๗๓ ๖๒๑.๒๖ ๐.๖๐ 

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภยั ๕,๙๙๒.๐๗ ๕.๐๗ ๖,๔๑๗.๐๗ ๕.๘๕ ๖,๖๗๐.๖๐ ๖.๓๑ ๗,๒๕๖.๘๐ ๖.๙๗ 

กิจกรรมทีเ่กี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ๓,๗๘๔.๗๗ ๓.๒๑ ๓,๓๗๙.๘๕ ๓.๐๘ ๓,๒๕๕.๐๑ ๓.๐๘ ๓,๓๑๓.๔๔ ๓.๑๘ 

กิจกรรมวิชาชพี วิทยาศาสตรและกิจกรรมทาง
วิชาการ 

๓๕.๘๘ ๐.๐๓ ๔๕.๐๗ ๐.๐๔ ๕๙.๓๐ ๐.๐๖ ๑๐๑.๒๓ ๐.๑๐ 

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน ๒๓๔.๑๖ ๐.๒๐ ๒๒๔.๓๔ ๐.๒๐ ๓๘๑.๐๐ ๐.๓๖ ๓๘๒.๘๒ ๐.๓๗ 

การบริหารราชการ การปองกันประเทศและการ
ประกันสังคมภาคบังคบั 

๖,๔๑๖.๐๐ ๕.๔๓ ๕,๒๑๙.๐๕ ๔.๗๖ ๕,๕๓๗.๕๑ ๕.๒๔ ๕,๖๙๒.๓๘ ๕.๔๗ 

การศึกษา ๗,๕๙๑.๐๕ ๖.๔๓ ๘,๓๐๑.๖๐ ๗.๕๗ ๘,๐๒๕.๐๑ ๗.๕๙ ๘,๓๕๗.๑๑ ๘.๐๒ 

กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ๓,๒๒๘.๕๓ ๒.๗๓ ๓,๔๒๒.๗๓ ๓.๑๒ ๓,๖๗๖.๑๗ ๓.๔๘ ๓,๙๐๑.๗๘ ๓.๗๕ 

ศิลปะ บันเทิงและนนัทนาการ ๑๘๘.๐๗ ๐.๑๖ ๑๘๗.๓๓ ๐.๑๗ ๑๘๖.๖๓ ๐.๑๘ ๒๓๓.๒๐ ๐.๒๒ 

กิจกรรมการบริการดานอื่นๆ ๖๖๙.๑๒ ๐.๕๗ ๖๗๗.๖๐ ๐.๖๒ ๗๐๔.๕๓ ๐.๖๗ ๖๙๕.๑๒ ๐.๖๗ 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ๑๑๘,๐๘๑.๔๔ ๑๐๐ ๑๐๙,๗๐๒.๙๒ ๑๐๐ ๑๐๕,๗๗๐.๑๐ ๑๐๐ ๑๐๔,๑๕๓.๓๖ ๑๐๐ 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ตอคน (บาท) ๑๑๙,๘๑๓  ๑๑๑,๖๐๖  ๑๐๗,๙๓๔  ๑๐๖,๕๖๗  

ประชากร (๑,๐๐๐ คน) ๙๘๖  ๙๘๓  ๙๘๐  ๙๗๗  

 
การเปรียบเทียบผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ กับ ๗๗ จังหวัด  

จังหวัดนครสวรรคไดลําดับที่ในแตละสาขาอุตสาหกรรมอยูระหวาง ๙ - ๓๗  รายละเอียดดังนี้ 

 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวดั 

(ลานบาท) 
ลําดบัที่ของประเทศ

จาก ๗๗ จงัหวัด 
ภาคเกษตร ๒๙,๐๕๔ ๙ 
เกษตรกรรม การปาไม และการประมง ๒๙,๐๕๔ ๙ 
ภาคนอกเกษตร ๗๕,๑๐๐ ๒๕ 
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน ๒,๖๔๖ ๑๓ 
การผลิต ๑๙,๖๓๗ ๒๓ 
ไฟฟา กาซ ไอน้ําและระบบการปรับอากาศ ๑,๔๓๖ ๒๘ 
การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสียและของเสียรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ๒๐๒ ๓๗ 
การกอสราง ๒,๗๕๒ ๓๓ 
การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต ๑๔,๓๐๕ ๒๓ 
การขนสงและสถานที่เก็บสินคา ๒,๗๙๐ ๒๘ 
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร ๗๗๗ ๒๙ 
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ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวดั 

(ลานบาท) 
ลําดบัที่ของประเทศ

จาก ๗๗ จงัหวัด 
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร ๖๒๑ ๒๓ 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย ๗,๒๕๗ ๒๐ 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ๓,๓๑๓ ๒๘ 
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิชาการ ๑๐๑ ๒๒ 
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน ๓๘๓ ๓๐ 
การบริหารราชการ การปองกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ ๕,๖๙๒ ๒๖ 
การศึกษา ๘,๓๕๗ ๒๒ 
กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ๓,๙๐๒ ๑๔ 
ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ ๒๓๓ ๒๔ 
กิจกรรมการบริการดานอื่นๆ ๖๙๕ ๓๐ 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ๑๐๔,๑๕๓ ๒๕ 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ตอคน (บาท) ๑๐๖,๕๖๗ ๓๔ 
ประชากร (๑,๐๐๐ คน) ๙๗๗ ๒๐ 

 เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของ GPP แบบปริมาณลูกโซของจังหวัดนครสวรรค ระหวาง             
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ พบวา สาขาอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการเติบโตของ GPP ลดลงหรือติดลบ ไดแก  
เกษตรกรรม การปาไม และการประมง, การทําเหมืองแร และเหมืองหิน, ขอมูลขาวสารและการสื่อสารและ
กิจกรรม ดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห  สาขาอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการเติบโตสูงขึ้น ไดแก                 
การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสียและของเสียรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ, การขนสงและสถานที่เก็บสินคา, 
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิชาการ และสาขาศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ 
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  รายได เฉลี่ยของประชากร  ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดนครสวรรคมีรายได เฉลี่ย จํานวน 
๘๐,๙๓๖.๘๗ บาทตอคนตอป อําเภอ  ที่มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปสูงสุด คือ อําเภอเมืองนครสวรรค จํานวน 
๙๔,๘๑๖.๘๔ บาทตอคนตอป รองลงมาคือ อําเภอตากฟา จํานวน ๘๙,๙๘๕.๔๑ บาทตอคนตอป  และ
อําเภอหนองบัว จํานวน ๘๔,๖๕๘.๙๖ บาทตอคนตอป  ตามลําดับ 
 

รายไดของประชากรเฉล่ียตอคนตอป จําแนกรายอําเภอ  ป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

อําเภอ 
รายไดเฉลี่ยตอคนตอป (บาท) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เมืองนครสวรรค ๘๕,๐๘๓ ๙๓,๑๓๑ ๙๗,๙๘๙ ๙๔,๗๘๖ ๙๔,๘๑๖.๘๔ 
หนองบัว ๘๒,๓๗๗ ๘๖,๙๕๖ ๙๐,๔๘๒ ๗๗,๓๘๔ ๗๒,๒๔๔.๖๔ 
ชุมแสง ๘๕,๙๒๘ ๘๖,๓๙๕ ๘๓,๒๗๒ ๗๙,๘๐๑ ๗๖,๐๕๐.๑๙ 
บรรพตพิสัย ๘๐,๐๖๕ ๘๑,๑๑๑ ๘๒,๔๔๐ ๗๕,๗๕๗ ๘๔,๖๕๘.๙๖ 
ลาดยาว ๗๖,๖๔๑ ๗๗,๑๙๑ ๗๗,๐๖๕ ๖๙,๓๖๐ ๗๗,๙๕๐.๒๒ 
พยุหะคีรี ๘๑,๓๒๕ ๘๓,๑๙๑ ๘๓,๒๖๒ ๘๑,๑๔๓ ๖๗,๗๒๒.๕๕ 
โกรกพระ ๗๒,๓๒๘ ๖๙,๔๗๗ ๗๐,๑๔๓ ๗๓,๒๘๔ ๘๐,๕๘๑.๘๑ 
ทาตะโก ๙๒,๓๒๑ ๘๗,๓๖๗ ๘๔,๐๙๗ ๗๕,๘๖๕ ๘๐,๐๑๐.๒๐ 
ตาคลี ๘๓,๕๓๘ ๘๓,๕๖๘ ๗๗,๗๖๘ ๗๙,๖๙๗ ๗๘,๗๓๑.๕๖ 
ไพศาลี ๗๔,๗๘๗ ๗๘,๒๕๙ ๗๕,๐๐๖ ๘๐,๗๑๖ ๘๓,๐๔๗.๔๘ 
เกาเลี้ยว ๗๕,๒๔๕ ๗๖,๖๐๑ ๖๙,๑๔๒ ๖๘,๒๖๙ ๗๓,๐๖๕.๑๒ 
ตากฟา ๑๑๐,๐๗๙ ๑๐๑,๓๓๙ ๘๘,๔๒๙ ๘๖,๕๕๕ ๘๙,๙๘๕.๔๑ 
แมวงก ๗๖,๕๖๗ ๗๗,๔๒๓ ๗๐,๕๕๙ ๖๖,๕๙๘ ๖๔,๕๖๖.๑๙ 
แมเปน ๗๓,๘๔๖ ๘๓,๙๔๙ ๗๓,๗๑๕ ๖๗,๓๒๖ ๗๑,๔๘๙.๒๓ 
ชุมตาบง ๖๔,๕๘๑ ๗๗,๓๙๖ ๖๔,๒๖๔ ๘๓,๐๓๕ ๗๓,๓๐๐.๖๐ 
รวมเฉลี่ย ๘๒,๒๐๗ ๘๔,๑๘๓ ๘๒,๙๒๔ ๗๙,๗๘๐ ๘๐,๙๓๖.๘๗ 

ที่มา  :  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค  , มิถุนายน ๒๕๖๑  
 

 6.1 การเกษตรกรรม 
               การใชพื้นที่ทําการเกษตร สวนใหญเปนที่นา รองลงมาเปนพืชไร และไมยืนตน ไมผล โดยมี
ลักษณะการถือครองเนื้อที่ถือครองทําการเกษตรเปนเนื้อที่ของตนเอง รอยละ ๓๘.๗๔ และเปนเนื้อที่ของ
ผูอื่น รอยละ ๖๑.๒๖ 
                         ตารางการใชที่ดินทําการเกษตร ป พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๙ (ไร) 

ป รวม ที่นา พืชไร 
พืชยืนตน
และไมผล 

สวนผัก
และไมดอก 

อื่นๆ 

๒๕๕๓ ๔,๔๒๑,๐๒๐ ๒,๗๒๙,๗๖๗ ๑,๔๑๙,๔๘๖ ๗๗,๑๓๘ ๒๗,๘๗๘ ๑๖๖,๗๕๑ 
๒๕๕๔ ๔,๓๘๒,๐๒๒ ๒,๖๔๓,๓๓๐ ๑,๔๖๑,๖๔๖ ๘๑,๘๔๔ ๒๙,๐๗๙ ๑๖๖,๑๒๓ 
๒๕๕๕ ๔,๓๘๑,๒๖๘ ๒,๖๔๓,๙๐๘ ๑,๔๕๙,๘๐๙ ๘๒,๑๖๒ ๒๙,๐๓๒ ๑๖๖,๓๕๗ 
๒๕๕๖ ๔,๓๘๑,๑๒๔ ๒,๖๔๓,๕๖๐ ๑,๔๕๙,๙๔๐ ๘๑,๙๙๘ ๒๙,๐๖๒ ๑๖๖,๕๖๕ 
๒๕๕๗ ๔,๓๘๐,๖๐๐  ๒,๖๔๓,๙๑๐  ๑,๔๕๙,๒๖๕  ๘๒,๓๓๐  ๒๘,๙๘๖  ๑๖๖,๑๐๙  
๒๕๕๘ ๔,๓๘๓,๕๗๙ ๒,๖๔๒,๗๗๒ ๑,๔๖๓,๑๔๙ ๘๒,๔๙๑ ๒๘,๙๗๕ ๑๖๖,๑๙๒ 
๒๕๕๙ ๔,๓๘๒,๓๕๔ ๒,๖๔๓,๒๕๓ ๑,๔๖๑,๖๐๑ ๘๒,๔๔๖ ๒๙,๐๒๑ ๑๖๖,๐๓๔ 

      ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ขอมูลเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 
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               พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก  
 ๑. ขาวนาป  จัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ของจังหวัดนครสวรรค มีพื้นที่เพาะปลูกขาวทุก
อําเภอ แตอําเภอที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากในลําดับตนๆ ไดแก อําเภอบรรพตพิสัย,ทาตะโก,หนองบัว,ลาดยาว
และ ชุมแสง ซึ่ งมีการ เพาะปลูกขาวพันธุที่ ทางราชการสง เสริม  เชน พันธุชัยนาท ๑,  กข.๓๑,               
กข. ๔๑ และ ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ เปนหลัก ประกอบกับสภาพภูมิอากาศ และ ศักยภาพของดินเอื้ออํานวย
ตอการเพาะปลูกขาวพื้นที่ปลูกขาวอยูในเขตอาศัยน้ําฝนและเขตชลประทาน ผลผลิตเฉลี่ยอยูในเกณฑดี 
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับปจจัยสภาพแวดลอม เชน ฝนแลง น้ําทวม และศัตรูพืช 
 ๒. ขาวนาปรัง จังหวัดนครสวรรค มีพื้นที่ปลูกขาวนาปรัง ซึ่งจะทําการเพาะปลูกตั้งแตเดือน
พฤศจิกายนถึงเมษายนของทุกป พื้นที่เพาะปลูกในแตละปขึ้นอยูกับปริมาณน้ําที่จะใชในการเพาะปลูก 
แหลงน้ําที่ใชในการเพาะปลูก ไดแก เขตชลประทาน สูบน้ําดวยไฟฟา และน้ําบาดาล อําเภอที่มีการ
เพาะปลูกมากในลําดับตน ไดแก อําเภอบรรพตพิสัย,ชุมแสง,ตาคลี,ทาตะโก,ลาดยาว และอําเภอเมือง
นครสวรรค ผลผลิตเฉลี่ยอยูในเกณฑดี 
 ๓. ออยโรงงาน จังหวัดนครสวรรค มีพื้นที่เพาะปลูกออยโรงงานอยูในลําดับตน ๆ ของ
ประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากมีโรงงานแปรรูป (โรงานน้ําตาล) ที่ใหญที่สุดในระดับประเทศ ตั้งอยูในเขตจังหวัด
และมีการสงเสริมใหเกษตรกรเพาะปลูกรวมกันระหวางภาคราชการและเอกชน ทั้งในเรื่องของการใชพันธุดี 
และปฏิบัติดูแลพันธุที่ใชในการเพาะปลูก ไดแก พันธุขอนแกน ๓ ซึ่งเปนพันธุของทางราชการ และพันธุ LK 
- ๒- ๑๑ ซึ่งเปนพันธุสงเสริมของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ผลผลิตเฉลี่ยตอไรอยูใน
เกณฑที่รวมทั้งเปอรเซ็นตความหวาน (คา CCS) อําเภอที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากในลําดับตน ๆ ไดแก อําเภอ
ตาคลี,ตากฟา,พยุหะคีรี และ อําเภอแมเปน 
 ๔. มันสําปะหลัง  จังหวัดนครสวรรค มีพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังอยูในลําดับตนๆ ในเขต
ภาคเหนือรองจากจังหวัดกําแพงเพชร พันธุที่ใชเพาะปลูก ไดแก ระยอง ๑๑, ระยอง ๕, ระยอง ๗,                 
หวยบง ๖๐, หวยบง ๘๐ และเกษตรศาสตร ๕๐ ซึ่งเปนพันธุที่ทางราชการสงเสริมและเหมาะสมที่จะใช
ปลูกในเขตพื้นที่จังหวัด ผลผลิตเฉลี่ยอยูในเกณฑที่ดีเปรียบเทียบกับจังหวัดใกลเคียง อําเภอที่มีการ
เพาะปลูกมาก ไดแก อําเภอแมวงก, ไพศาลี, ลาดยาว, หนองบัว, ชุมตาบง และแมเปน 
แนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรค 
 ๑. ดานการเพาะปลูกขาว  มีการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรชาวนามีการรวมกลุม
จัดตั้งเปนศูนยขาวชุมชนในระดับพื้นที่ ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนตนมา เพื่อใหเกิดกลุมเครือขายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเพาะปลูกและปจจัยการผลิต โดยมีศูนยขาวชุมชนในระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้น 
๒๒๗ ศูนย สมาชิกรวม ๕,๐๐๐ คน ในพื้นที่ ๑๕ อําเภอ มีการสนับสนุนใหศูนยขาวชุมชน มีการผลิตเมล็ด
พันธขาวพันธุดีกระจายสูสมาชิก เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุขาว ทั้งนี้ โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากทางราชการโดยเฉพาะงบพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ในดานปจจัยการผลิตและการ
ถายทอดความรูแกเกษตรกรเพื่อเปนการพัฒนาเกษตรกรใหเปนผูผลิตและดําเนินธุรกิจดานเมล็ดพันธุขาว
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลผลิต รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผลผลิตขาวใหไดมาตรฐานตามระบบ GAP เพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียน(AEC) ในอนาคตตอไป 
 ๒. ดานการเพาะปลูกออยโรงงาน  มีการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรมีการเพาะปลูก
ออยโรงงาน ที่มีปริมาณและคุณภาพเพื่อแปรรูปเปนน้ําตาลทรายและวัสดุอื่น รวมทั้งเปนการสงเสริม 
เพื่อใหเปนพืชพลังงานทดแทนในอนาคต ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนจากทางภาคราชการและเอกชน (โรงงาน) 
ในการสงเสริมใหเกษตรกรผูปลูกออยโรงงานมีการใชตนพันธุดี การปองกันกําจัดแมลงศัตรูออย และการ
รวมกลุมเพื่อถายทอดเทคโนโลยี โดยงบประมาณพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อมุงเนนในการเพิ่ม
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ปริมาณผลผลิตตอไร และคุณภาพ โดยเฉพาะเปอรเซ็นตความหวาน (CCS) และรณรงคในการรักษา
สิ่งแวดลอม 
 ๓. ดานการเพาะปลูกมันสําปะหลัง  มีการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรมีการเพาะปลูก
มันสําปะหลังในเขตพื้นที่ไร เพื่อเปนพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในอนาคต มีการรวมกลุมเกษตรกร 
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการใชพันธุดีที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การปองกันกําจัดศัตรูมันสําปะหลัง 
โดยเฉพาะเพลี้ยแปง การถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการระบบน้ํา เพื่อเพิ่มผลผลิตตอไร และแนะนํา
สงเสริมใหเกษตรกรมีการปรับปรุงบํารุงดิน ทั้งนี้ โดยการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนดานปจจัยการผลิต 
และถายทอดเทคโนโลยี จากงบพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ตารางแสดงขอมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ฤดูกาลผลิต ป ๒๕๖๐/๖๑ 

ที่ ชนิดพืช 
พื้นที่ปลูก จํานวนเกษตรกร ผลผลิตเฉล่ีย ผลผลิตรวม 

(ไร) (ครัวเรือน) ตอไร(กิโลกรัม) (ตัน) 

๑ ขาวนาป  ๒,๔๑๘,๘๓๕ ๗๔,๔๕๒ ๗๐๑ ๑,๖๙๓,๑๘๔ 

๒ ขาวนาปรัง  ๘๒๐,๐๗๕ ๒๙,๐๕๔ ๗๘๙ ๖๑๕,๐๕๖ 

๓ ออยโรงงาน  ๘๔๑,๔๑๗ ๑๖,๔๙๒ ๑๑,๑๐๙ ๙,๒๕๕,๕๘๗ 

๔ มันสําปะหลัง  ๘๓๖,๗๑๐ ๒๑.๓๒๘ ๓,๔๐๖ ๒,๙๒๘,๔๘๕ 

๕ ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ฤดูฝน)  ๒๒๗,๑๐๔ ๘,๔๙๓ ๘๗๕ ๑๙๓,๐๓๘ 

๖ ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ฤดูแลง)  ๖๐,๖๑๗ ๓,๗๙๗ ๗๙๒ ๔๘.๔๙๓ 

๗ ถั่วเขียวผิวมัน (ฤดูฝน) ๓๔,๔๒๕ ๑,๗๔๖ ๑๑๕ ๓,๙๕๘ 

๘ ถั่วเขียวผิวมัน (ฤดูแลง) ๗๐,๗๒๗ ๔,๐๑๓ ๒๘๗ ๒๐,๒๙๘ 

๙ ยางพารา ๑๕,๕๕๙ ๓๙๔ ๓๓๐ ๑,๔๐๐ 

๑๐ ไมผล ๔๔,๕๒๖ ๘,๕๒๒ - - 

๑๑ พืชผัก ๔๗,๖๔๘ ๔,๘๓๒ - - 

๑๒ ไมดอก ๗,๔๕๑ ๓,๕๘๐ - - 

        สภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรค  ปการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ 
           จังหวัดนครสวรรค มีพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญ ไดแก  ขาว, ออยโรงงาน, มันสําปะหลัง และ
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งสามารถสรุปพื้นที่เพาะปลูกพืช ในป ๒๕๖๐/๖๑  ดังนี้ 

ที่ ชนิดพืช พื้นที่เพาะปลูก (ไร) 
จํานวนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
ผลผลิตที่คาดวา 
จะไดรับ (ตัน) 

๑ ขาวนาป ๒,๔๑๘,๘๓๕ ๗๔,๔๕๒ ๑,๕๘๑,๖๐๖ 
๒ ออยโรงงาน ๘๔๑,๔๑๗ ๑๖,๔๙๒ ๙,๒๕๕,๕๘๗ 
๓ มันสําปะหลัง ๘๓๖,๗๑๐ ๒๑,๓๒๘ ๓,๓๔๖,๘๔๐ 
๔ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ๒๘๗,๗๒๑ ๑๑,๔๔๓ ๒๑๕,๗๙๐ 

โดยแบงตามลักษณะภูมิประเทศ 
โซนที่ ๑  ตอนกลางของจังหวัด ประกอบดวย อําเภอเมือง บรรพตพิสัย เกาเลี้ยว ชุมแสง ทาตะโก โกรกพระ 
และพยุหะคีรี 

ที่ ชนิดพืช พื้นที่เพาะปลูก (ไร) 
จํานวนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
ผลผลิตที่คาดวาจะ

ไดรับ (ตัน) 
๑  ขาว ๑,๓๒๓,๕๘๔ ๔๐,๑๖๘ ๙๙๒,๖๘๘ 
๒  ออยโรงงาน ๑๐๘,๐๙๗ ๓,๔๔๑ ๑,๑๘๙,๐๖๗ 
๓  มันสําปะหลัง ๓๑,๘๐๑ ๒,๐๑๔ ๑๒๗,๒๐๔ 
๔  ขาวโพดเลี้ยงสัตว ๔๖,๑๑๐ ๒,๕๓๐ ๓๔,๕๘๒ 
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 โซนที่ ๒   ดานทิศตะวันออกของจังหวัด  ประกอบดวย  อําเภอหนองบัว  ไพศาลี  ตากฟา  
และตาคลี       

ที่ ชนิดพืช พื้นที่เพาะปลูก (ไร) 
จํานวนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
ผลผลิตที่คาดวา 
จะไดรับ (ตัน) 

 ๑  ขาว ๖๙๐,๑๖๘ ๒๒,๑๒๗ ๕๑๗,๖๒๖ 
 ๒  ออยโรงงาน ๔๒๕,๕๑๗ ๗,๕๙๗ ๔,๖๘๐,๖๘๗ 
 ๓  มันสําปะหลัง ๒๒๖,๕๙๓ ๖,๘๒๙ ๙๐๖,๓๗๒ 
 ๔  ขาวโพดเลี้ยงสัตว ๑๔๒,๓๑๙ ๕,๑๐๗ ๑๐๖,๗๓๙ 

 

 โซนที่ ๓  ดานทิศตะวันตกของจังหวัด  อยูในเขตอําเภอลาดยาว  แมวงก แมเปน และชุมตาบง   

ที่ ชนิดพืช พื้นที่เพาะปลูก (ไร) 
จํานวนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
ผลผลิตที่คาดวา 
จะไดรับ (ตัน) 

 ๑  ขาว ๔๐๕,๐๘๓ ๑๒,๑๕๗ ๓๐๓,๘๑๒ 

 ๒  ออยโรงงาน ๑๘๔,๒๗๒ ๓,๓๕๕ ๒,๐๒๖,๙๙๒ 

 ๓  มันสําปะหลัง ๕๗๘,๓๑๖ ๑๒,๔๘๕ ๒,๓๑๓,๒๖๔ 

 ๔  ขาวโพดเลี้ยงสัตว ๙๙,๒๙๒ ๓,๘๐๖ ๗๔,๔๖๙ 

 
ตารางพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและผลิตเฉล่ียที่สําคัญ ๕ ชนิด ปการเพาะปลูก ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

พืชเศรษฐกิจ 

๒๕๕๘/๕๙ ๒๕๕๙/๖๐ ๒๕๖๐/๖๑ 
พื้นที่ปลูก 

(ไร) 
ผลผลิต 
เฉลี่ย 

( ก.ก. ตอไร) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร) 

ผลผลิตที่ 
คาดวา 

จะไดรับ (ตัน) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร) 

ผลผลิตที่ 
คาดวา 

จะไดรับ (ตัน) 
๑. ขาวนาป ๒,๒๗๔,๓๖๙ ๖๖๑ ๒,๑๒๓,๖๒๙ ๑,๔๙๑,๕๔๒ ๒,๔๑๘,๘๓๕ ๑,๘๑๔,๑๒๖ 

๒. ขาวนาปรัง                    ๕๕๔,๑๓๘ ๗๕๘ ๖๖๐,๑๙๐ ๔๒๘,๘๒๑ ๘๒๐,๐๗๕ ๕๗๔,๐๓๑ 
๓. ออยโรงงาน ๖๐๙,๕๓๙ ๑๑,๐๔๔ ๔๒๕,๙๕๒ ๔,๙๘๔,๐๖๔ ๘๔๑,๔๑๗ ๙,๒๕๕,๕๘๗ 
๔. มันสําปะหลัง ๔๗๔,๐๗๘ ๓,๙๓๘ ๒๖๘,๘๙๓ ๙๓๙,๘๕๒ ๘๓๖,๗๑๐ ๓,๓๔๖,๘๔๐ 
๕. ขาวโพดเลี้ยงสัตว ๑๙๗,๕๕๑ ๑,๒๗๑ ๒๔๗,๖๖๘ ๑๘๕,๕๘๘ ๒๘๗,๗๒๑ ๒๑๕,๗๙๐ 
รวม ๔,๑๐๙,๖๗๕  ๓,๗๒๖,๓๓๒  ๕,๒๐๔,๗๕๘  

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค  ขอมูลเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑     
 

ตารางผลผลิตรวมและมูลคาผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ๕ ชนิด ปการเพาะปลูก ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

พืชเศรษฐกิจ 
๒๕๕๗/๒๕๕๘ ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ๒๕๕๙/๖๐ ๒๕๖๐/๖๑ 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

คิดเปนมูลคา 
(ลานบาท) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

คิดเปนมูลคา 
(ลานบาท) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

คิดเปนมูลคา 
(ลานบาท) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

คิดเปนมูลคา 
(ลานบาท) 

๑. ขาวนาป ๑,๔๖๒,๐๓๘ ๑๐,๖๗๒.๘๘ ๑,๕๐๓,๓๕๗.๙ ๑,๐๐๑.๒๓ ๑,๔๙๑,๕๔๒ ๙,๗๖๙.๖๐ ๑,๘๑๔,๑๒๖ ๑๑,๗๙๑.๘๒ 
๒. ขาวนาปรัง ๓๘๕,๙๑๓ ๒,๔๖๒.๑๓ ๑๑๓,๗๕๐.๓ ๗๓๙.๓๗ ๔๒๘,๘๒๑ ๒,๖๓๒.๙๖ ๕๗๔,๐๓๑ ๓,๔๔.๑๙๑ 
๓. ออยโรงงาน ๗,๕๑๖,๒๐๗ ๗,๙๖๗.๑๘ ๗,๐๒๐,๖๓๙.๕ ๕,๗๕๖.๙๒ ๔,๙๘๔,๐๖๔ ๔,๙๓๔.๒๒ ๙,๒๕๕,๕๘๗ ๘,๓๓๐.๐๓ 
๔. มันสําปะหลัง ๑,๖๗๔,๘๕๖ ๔,๔๐๔.๘๗ ๑,๓๕๖,๖๘๕.๗ ๒,๗๑๓.๓๗ ๙๓๙,๘๕๒ ๑,๘๓๒.๗๑ ๓,๓๔๖,๘๔๐ ๖,๖๙๓.๖๘ 
๕. ขาวโพดเลี้ยงสัตว ๑๓๙,๗๑๙ ๗๗๘.๒๓ ๗๕,๔๗๙.๙ ๕๒๘.๓๕ ๑๘๕,๕๘๘ ๙๕๒.๐๗ ๒๑๕,๗๙๐ ๑,๐๗๘.๙๕ 
รวม ๑๑,๑๗๘,๗๓๓ ๒๖,๒๘๕ ๑๐,๐๖๙,๙๑๓ ๑๐,๗๓๙ ๘,๐๒๙,๘๖๗ ๒๐,๑๒๑.๕๖ ๑๕,๒๐๖,๓๗๔ ๓๑,๓๓๘.๖๖ 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค  ขอมูล ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
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 6.2 การประมง 
    จังหวัดนครสวรรค มีความพรอมทางดานการประมงเปนอยางมากเนื่องจากมีแหลงน้ําสายสําคัญ

ไหลผาน ไดแก แมน้ําปง แมน้ําวัง แมน้ํายม และแมน้ํานาน ไหลมาบรรจบกันเปนแมน้ําเจาพระยา และมี             
บึงน้ําจืดขนาดใหญ ๑ แหง คือ บึงบอระเพ็ด และมีแหลงน้ําสําหรับเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตวน้ําจํานวน 
๑,๔๐๑ แหง    ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรคมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 
๙,๒๙๗  รายประกอบดวยฟารมเพาะสัตวน้ําจํานวน ๒๗๕ ราย ฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน ๙,๐๒๒ ราย 
(ขอมูล ณ วันที่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑) โดยพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงปลาสวนใหญ คือ อําเภอเมืองนครสวรรค 
และอําเภอชุมแสง ชนิดสัตวน้ําที่เพาะเลี้ยง ไดแก ปลาดุก ปลาสวาย ปลานิล และปลาทับทิม เปนตนโดยมี
สัตวน้ําที่ตองขออนุญาตตาม พรบ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.๒๕๓๕ ไดแก เกษตรกรผูเพาะเลี้ยง จระเข 
จํานวน  ๒๙ ราย ปลาตะพัด จํานวน ๗ ราย ปลาเสือตอ จํานวน ๑ ราย 
 

รายงานปริมาณและมูลคาสัตวน้ําจืด 
ชนิดสัตวน้ําจืด ปริมาณรวม (กก.) มูลคา (บาท) ราคา (บาท) 

ปริมาณเพื่อการบริโภค  ๓,๗๒๓,๔๙๗.๐๒ ๑๓๗,๑๔๕,๐๔๒.๙๗ ๓๖.๘๓ 
ปริมาณเพื่อการขาย  ๑,๒๓๑,๕๑๒.๒๗ ๔๒,๒๒๙,๒๔๘.๓๘ ๓๔.๒๙ 
รวม ๔,๙๕๕,๐๐๙.๒๙ ๑๗๙,๓๗๔,๒๙๑.๓๕ ๓๖.๒๐ 

โดย สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค ขอมูล ณ  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 

รายงานรอยละปริมาณการจับสัตวน้ําจืดจากธรรมชาติ จําแนกตามประเภทแหลงน้ํา 
แมน้ํา ลําคลอง คลอง

ชลประทาน 
อางเก็บ

น้ํา 
ทบนบ
ปลา 

หนองบึง บอลอ สระ
หมูบาน 

อื่นๆ หวย รวม 

๔๔.๒๖ ๕.๓๘ ๐.๐๗ ๐.๔๙ ๐.๑๓ ๓๗.๖๐ ๑๑.๖๔ ๐.๐๗ ๐.๑๗ ๐.๑๙ ๑๐๐ 

โดย สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค ขอมูล ณ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
6.3 การปศุสัตว 

            การเลี้ยงปศุสัตวของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค เปนเกษตรกรเลี้ยงไกมากที่สุด                    
ถึง ๒๙,๔๕๐  ราย ซึ่งกระจายอยูในทุกอําเภอ มีจํานวนไกที่เลี้ยง ๘,๒๙๔,๐๖๘ ตัว รองลงมา คือ เปด               
มีจํานวน ๓,๒๕๗ ราย เกษตรกรที่เลี้ยงเปดสวนใหญอยูในอําเภอบรรพตพิสัย มีจํานวน ๖๒๙,๑๔๒ ตัว                
สุกร มีเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร ๑,๐๖๙ ราย มีสุกร ๑๕๘,๒๐๔ ตัว และเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ จํานวน ๒,๐๒๐ 
ราย มีจํานวน ๔๓,๙๓๑ ตัว 

ตารางจํานวนปศุสัตว ป ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 

ชนิดสัตว 
พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จํานวนตัว 
เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

จํานวนตัว 
เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

จํานวนตัว 
เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

จํานวนตัว 
เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

โคเนื้อ ๓๗,๐๑๓ ๒,๐๔๓ ๓๕,๐๑๐ ๒,๐๗๒ ๓๘,๔๔๑ ๒,๐๒๐ ๔๓,๙๓๑ ๒,๐๒๐ 
โคนม ๑,๓๙๐ ๔๙ ๑,๒๙๖ ๔๖ ๕๐๖ ๒๕ ๑,๔๙๖ ๔๖ 
กระบือ ๑,๘๖๔ ๑๑๘ ๒,๓๙๙ ๑๖๖ ๓,๐๑๖ ๑๙๔ ๓,๔๘๗ ๑๙๖ 
สุกร ๑๘๕,๖๔๑ ๑,๒๓๖ ๑๗๗,๒๒๖ ๑,๑๒๒ ๑๓๙,๙๖๙ ๑,๐๖๙ ๑๕๘,๒๐๔ ๑,๐๖๙ 
ไก ๑๐,๔๗๗,๘๑๗ ๓๑,๙๗๖ ๑๐,๐๐๘,๓๖๖ ๓๑,๗๓๑ ๗,๒๔๐,๘๗๔ ๒๙,๔๕๐ ๘,๒๙๔,๐๖๘ ๒๙,๔๕๐ 
เปด ๙๔๘,๓๒๕ ๓,๓๖๔ ๙๒๑,๙๑๓ ๓,๒๕๔ ๕๕๒,๓๖๓ ๓,๒๕๗ ๖๒๙,๑๔๒ ๓,๒๕๗ 
แพะ ๔,๖๓๔ ๗๘ ๖,๓๐๐ ๑๐๐ ๕,๕๕๘ ๑๐๘ ๗,๘๔๘ ๑๐๘ 
แกะ ๑,๕๔๒ ๑๘ ๑,๕๕๙ ๒๑ ๑,๐๙๐ ๑๕ ๑,๑๙๕ ๑๕ 

ที่มา : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครสวรรค ขอมูล ณ เดือน ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
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6.4 การทองเท่ียว 
   จังหวัดนครสวรรค แหลงที่เที่ยวที่สําคัญหลายแหง มีทั้งแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ และที่สรางขึ้น  
แตละแหงมีจุดเดนที่นาสนใจแตกตางกัน ที่นาสนใจ มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ตนแม นํ้า เจ าพระยา  บริ เ วณตลาดใน เมื อ ง
นครสวรรค จุด เดนคือ  เปนจุดกํ าเนิดของแมน้ํ า             
“ เจาพระยา ” ที่ธรรมชาติบันดาลให แมน้ําสองสี              
ปงและนานมาบรรจบกัน จากจุดนี้สามารถนั่งเรือไปยัง
เกาะกลางลําน้ําเพื่อชมแมน้ําสองสีไดอยางชัดเจน 
ระหวางทางยังสามารถซึมซับ วิถีความเปนอยูของ
ชาวบานที่อาศัยอยูริมน้ําเจาพระยาไดทั้งสองฝง 

๒.   ศาลเจาพอเทพารักษ - เจาแมทับทิม ที่ตั้งอําเภอ
เมืองฯ หางจากจังหวัดนครสวรรค ๓ กม. จุดเดนคือ  ตาม
ตํานานความศักดิ์สิทธิ์ขององคเจา ที่ปกปองรักษาชาว
ปากน้ํ า โพ ให ร อดพน จาก โร คร ะบาดที่ คุ ก คาม             
จนเปนที่ประจักษในความศักดิ์สิทธิ์ที่คุมครองตลอดมา
จนถึงปจจุบัน และนอกจากนี้ยังเปนศูนยรวมจิตใจของ
ชาวไทย-จีน และชาวตางชาติอีกดวย และเปนที่มาของ
ตนกําเนิดงานประเพณีแหเจาพอ – เจาแมปากน้ําโพ             
ที่เลื่องชื่อของชาวจังหวัดนครสวรรค 

๓. ศาลเจาแมหนาผา เรียกทั่วไปวา ศาลเจาปงเถามา 
หรือ ศาลเจาแม ตั้งอยูริมฝงแมน้ําปงดานทิศตะวันตก 
หางจากตลาดปากน้ําโพขึ้นไปตามถนนโกสียประมาณ 
๒ กิโลเมตร บริเวณริมฝงเปนโขดหินสูงชันจึงเรียกวา 
หนาผา ปงเถากง และปงเถามา เปนเทพเจาที่เคารพ
กราบไหวในหมูคนจีนโพนทะเล เปนชื่อตําแหนงของ
เทพเจาผูเปนใหญทีใ่หการคุมครองปกปกรกัษาผูที่อาศัย
ในเขตคามที่ทานดูแลอยู เปรียบเทียบไดกับพระภูมิ   
ของไทย วันเวลาเปดทําการ ทุกวัน ตั้งแต ๐๖.๐๐-
๑๗.๐๐ น. 
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๕. ศาลเจาพอ- เจาแมโกรกพระ หรือศาลเจากวนอู (บึงเถา
กง) ต้ังอยูติดตลาดอําเภอโกรกพระ หันหนาเขาหาคลอง อายุ
ราว ๑๐๐ ปเศษ เกิดพรอมกับชุมชนโกรกพระ  โดยพอคาชาว
จีนไดมาคาขาย และไดสรางศาลเจาเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ ชาว
ตลาดโกรกพระเชื่อวา เจาพอกวนอูเปนเทพเจาที่ศักดิสิทธิ 
สามารถดลบันดาลใหมีความสุข ความเจริญรุงเรือง คาขาย
ประสบความสําเร็จ  การจัดงานใหญ ๆ  
จะตรงกับเทศกาลของชาวจีนทั่วไป 

๔. ศาลเจาพอ – เจาแมชุมแสง หรือ “ ศาลเจาพอ          
คลองจระเขเผือก ” ศาลนี้มีตํานานเลาขานกันวามีขอนไมลอย
ตามลําน้ํานาน วนเวียนทวนน้ําอยูหนาศาล เจาพอไดประทับ
ฝนใหชาวบานนําขอนไมนี้ขึ้นมาและนําไปแกะสลักเปน        
องคเจาพอ และเจาพอจะประทับในไมแกะสลักนี้ เพื่อปกปอง
ภัยพิบัติใหชาวบานอยูเย็นเปนสุข มีความเจริญรุงเรืองในอาชีพ
คาขาย และการเดินทางดวยความปลอดภัย คณะกรรมการ     
จัดงานเจาพอเจาแมชุมแสงจดังานทําบญุใหญๆ ถวายใหเจาพอ
เจาแมชุมแสง ๒ ครั้ง คือ ในวันเกิดเจาพอเจาแม ประมาณ  
หลังตรุษจีน ๑๕ วัน  และงานวันสงกรานต ประมาณวันที่       
๑๔ เมษายน ของทุกป 

๗.  วัดเกาะหงษ  ที่ตั้งอําเภอเมืองนครสวรรคหางจากตัว
จังหวัดประมาณ ๖ กม. จุดเดนคือภายในวัดมีพระวิหาร
ลักษณะศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายมีรอยพระพุทธบาทจําลอง
ปรากฏอยูบนฝาผนัง ชมความอัศจรรยในการรักษาโรคดวยวิธี
เหยียบฉา   ซึ่งเปนการรักษาโรคแบบโบราณ สืบทอดกันมาก
วา ๑๐๐ ป และยังเปนสถานที่พระพุทธเจาหลวง รัชกาลที่ ๕ 
ทรงเสด็จประพาสตน และนอกจากนี้ยังมี พระสังกัจจายนยืน 

๖.  วัดเกยไชยเหนือ ที่ตั้งอําเภอชุมแสงหางจากจังหวัด
นครสวรรค ๓๙ กม. จุดเดนคือ มีองคเจดียบรรจุพระบรมธาตุ
ทรงลังกาฐานแปดเหลี่ยม สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยกรุงศรี
อยุธยา พระอุโบสถหลังเกาที่มีสถาปตยกรรมงดงาม สรางใน
สมัยรัชกาลที่ ๓ และบริเวณนี้ยังเปนตนกําเนิดของตํานาน
จระเขยักษชือ “ไอดางเกยไชย” อีกดวย                              
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๑๒. วัดคีรีวงศ ที่ตั้งอยูบนยอดเขาในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรคจุดเดน คือ มีพระจุฬามณีเจดียตั้งอยูบนยอดเขา
ดาวดึงส ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่สรางสมัย
ปลายกรุงสุ โขทัย เมื่อขึ้นไปที่องคพระเจดีย  จะมองเห็น
ทัศนียภาพเมืองนครสวรรค ที่สวยงาม 

๘. วัดพระปรางคเหลือง จุดเดนคือ ในอดีตที่ผานมาวัดนี้มี
ชื่อเสียงในการรักษาโรคภัยไขเจ็บโดยทางยาสมุนไพร ไสยศาสตร 
รดน้ํามนตและคาถาอาคมตามหลักของแผนโบราณ รวมทั้งการ
รักษาโรคเคล็ดขัดยอก และอัมพาต โดยวิธีเหยียบฉา อยางไดผล 
และนอกจากนี้ยังเปนสถานที่พระพุทธเจาหลวง รัชกาลที่ ๕ ทรง
เสด็จประพาสตนอีกดวย 

 ๙. วัดปาสิริวัฒนวิสุทธิ์ ที่ตั้งอําเภอทาตะโก หางจากจังหวัด
ประมาณ จุดเดนคือ วัดปาสิริวัฒนวิสุทธิ์ในสมเด็จพระเจาพี่นาง
เธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
จัดสรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว       
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 
๗๒ พรรษาสรางเปนเรือหลวงนาม “ ราชญาณนาวา ฑีฆายุ
มงคล ” การสรางเปนรูปเรือนี้ หมายถึง พาหนะที่จะชวยขน
สัตวที่ตกอยูใหหวงแหงสังสารวัฏ 

๑๐. วัดนครสวรรค ที่ตั้งอยูในตัวเมืองนครสวรรคจุดเดนคือเปน

วัดเกาแกคูบานคูเมืองมาแตโบราณ เดิมชื่อวัดหัวเมือง ตอมา

เปลี่ยนชื่อเปนวัดนครสวรรคมีพระประธานในพระอุโบสถนามวา 

“หลวงพอศรีสวรรค” ซึ่งเปนพระพุทธรูปประจําเมืองนครสวรรค 

๑๑.  วัดพระหนอธรรินทรใกลวารินคงคาราม (วัดเขาดินใต) 
จุดเดนคือ พระพุทธเจาหลวงรัชกาลที่ ๕ ทรงเสด็จประพาสตน 
นมัสการหลวงพอเฮง พระที่รัชกาลที่ ๕ ทรงนับถือมาก ตั้งอยู
บนเขาหนาวัดเขาดินประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลองที่
สมเด็จพระศรีพัชรินบรมราชินีนาถถวาย  
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๑๕. วัดศรีอุทุมพร  สรางขึ้นเปนวัดนับตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๕  
โดยมีพระครูจอย  จนฺทสุวณฺโณดําเนินการและปกครองวัดมา
ตั้งแตแรกเริ่มสรางวัด ชาวบานมักจะเรียกวา “ วัดวังเดื่อ ” 
พื้นที่ที่ตั้งวัดนั้นเปนที่ราบลุม สภาพแวดลอมเปนที่นาและ           
มีหมูบานลอมรอบ อาคารเสนาสนะตาง ๆ มีอุโบสถกวาง        
๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ศาลาการเปรียญ กวาง ๒๒ เมตร  
ยาว ๔๐ เมตร กุฏิสงฆจํานวน ๔ หลัง 

๑๓. วัดวรนาถบรรพต  เดิมชื่อ วัดกบหรือวัดเขากบ เปนวัด
เกาแกของนครสวรรค ตั้งอยูบนยอดเขาและเชิงเขากบ            
วัดสรางในสมัยสุโขทัย ผูสรางคือพญาบาลเมือง วัดมีปูชนีย
วัตถุที่สําคัญ ไดแก เจดียใหญสรางในสมัยสุโขทัยพระพุทธ
ไสยาสน (พระนอน) ยาวประมาณ ๑๐ วาเศษ อุโบสถหลังเกา
ซึ่งมีรูปปนตากบ-ยายเขียด  รอยพระพุทธบาทจําลอง           
สมัยสุ โขทัยประดิษฐานอยูในวิหารเจดียบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุพระพุทธรูปหินปางนาคปรก  

๑๖. วัดจอมคีรีนาคพรต เปนวัดโบราณ ภายในบริเวณวัด
แบงออกเปน ๒ สวน สวนหนึ่งตั้งอยูบนยอดเขาสูง เปนที่ตั้ง
โรงอุโบสถที่ศักดิ์สิทธิ์และวิหาร รวมทั้งมณฑปและเจดีย        
อีกสวนหนึ่งตั้งอยูบริเวณเชิงเขา เปนที่ตั้งศาลาการเปรียญ      
กุฎิ สําหรับภิกษุสามเณรไดอาศัยบําเพ็ญสมณะธรรมและเปน
ที่บําเพ็ญบุญของพุทธศาสนิกชน และมีโรงอุโบสถที่เรียกวา            
“ โบสถเทวดาสราง ” วัดยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ อาทิ รูปหลอ
พระอัครสาวกทั้งคู สรางขึ้นในสมัยทวาราวดี, ยักษอารักขา
พระพุทธเจา เปนของเกาโบราณสรางสมัยเดียวกัน, มณฑป
ครอบรอยพระพุทธบาท 

๑๔. วัดโพธาราม เปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ 
เดิมสันนิษฐานวาสรางขึ้นกอนสมัยรัตนโกสินทรเมื่อคราว
ตลาดปากน้ําโพประสบอัคคีภัยครั้งใหญ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗    
วัดโพธาราม ไดประสบภัยดังกลาวนั้นดวย หลังจากนั้นพระครู
สวรรคนคราจารย (ชวง) เปนเจาอาวาสจึงไดวางแผนการ
พัฒนาวัดใหม ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๘๑  
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๑๙. วัดศรีสวรรคสังฆาราม (วัดถือน้ํา)วัดศรีสวรรคสังฆาราม 
ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยาทางฝงตะวันออก เปนวัดเกาแกทาง
ประวัติศาสตร  เดิมมีชื่อวา “วัดถือน้ํา ” เนื่องจากเคยเปนสถานที่
ประกอบพิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยาของทางราชการประจําทุก  ภายใน
วัดมีวัตถุโบราณอายุไมต่ํากวา ๒๐๐ ป มีแจกันโบราณสมัยรัชกาลที่ 
๕ พระพุทธรูปทองคําปางปฐมเทศนาและพระพุทธรูปเนื้อเงิน พระ
ประธานในพระอุโบสถหลังเกาประมาณอายุได ๑๐๐ ปเศษ  
 

๑๘. วัดมหาโพธิใต เปนวันที่เกาแก ตั้งอยูริมแมน้ําปงฝงตะวันออก 
ตามหลักฐานวัดนี้สรางมาแลว ๓๒๗ ป ประมาณ พ.ศ. ๒๑๙๙ ใน
สมัยของสมเด็จพระนารายมหาราช ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  
 

๑๗. วัดศรีสุวรรณ  หรือวัดเขื่อนแดง  เปนวัดโบราณ สรางขึ้น
ตั้งแตตนสมัยกรุงศรีอยุธยา เลาตอกันมาวา คหบดีตระกูลหนึ่งมี
ภรรยา ๒ คน ตางคนก็มีบุตรชาย เมื่ออายุครบบวชก็ไดสรางวัด 
ภรรยาคนหนึ่งสรางวัดชื่อ “วัดฉิมพลียางโทน” อยูทางทิศใต สวน
อีกคนหนึ่งสราง “วัดเขื่อนแดง” หรือ “วัดศรีสุวรรณ” วัดนี้มีชื่อ
เรียกอีกชื่อหนึ่งวา“วัดตะแลงแกง”เนื่องจากเคยเปนที่กักขังและ
ประหารนักโทษ เดิมเปนวัดรางทรุดโทรม ไดรับการบูรณะขึ้นใหม
เมื่อคราวสงครามมหาเอเชียบูรพา ราว พ.ศ. ๒๔๘๕ ทางการทหาร
ไดอาศัยที่วัดศรีสุวรรณเปนที่ตั้งกองบัญชาการยุทธภูมิชั่วคราวเปน
ที่ตั้งคายทหารนครสวรรค 

๒๐. แกงลานนกยูง เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติของ

อุทยานแหงชาติแมวงกตั้ งอยู ในพื้นที่หนวยพิทักษอุทยาน

แหงชาติแมวงก ที่ มว.๔ (แมเรวา) มีลักษณะเปนลานหินกวาง        

มีน้ําไหลผานตลอดป การเดินทางเริ่มจากนครสวรรค – ลาดยาว 

- สี่แยกเขาชนกัน – บานตลิ่งสูง - หนวยพิทักษฯ (แมเรวา) – 

แกงลานนกยูง เปนระยะทางประมาณ ๙๖ กิโลเมตร มีบานพักไว

บริการนักทองเทีย่ว และมีลานกางเต็นทสาํหรบักางเต็นทพกัแรม 
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๒๑.  บึงบอระเพ็ด  จุดเดนคือ เปนบึงน้ําจืดขนาดใหญที่สุดในประเทศ
ไทย มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓๒,๗๓๗ ไร ครอบคลุมพื้นที่ ๓ อําเภอ ไดแก 
อําเภอเมืองนครสวรรค อําเภอทาตะโก และอําเภอชุมแสง ในอดีต         
บึงบอระเพ็ดไดช่ือวาเปน “ทะเลเหนือ” หรือ “จอมบึง” เพราะมีสัตว
และพันธุพืชน้ําอยูมากมาย และนอกจากนี้ภายในบึงบอระเพ็ดยังมี
อาคารแสดงพันธุสัตวน้ํา ที่สรางเปนอาคารรูปเรือกระแชง ขนาดกวาง 
๓๕.๕ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร ภายในประกอบดวย อุโมงคน้ําจืดยาว 
๒๔ เมตร ตูพันธุปลาน้ําจืดที่หายากและสวยงามกวา ๑๐๐ ชนิด  

 

๒๓. วนอุทยานถ้ําเพชร-ถ้ําทอง แหลงทองเที่ยวสวน
ใหญเปนถ้ําหินปูน จากการสํารวจในอดีตพบวามีถ้ํา
ประมาณ ๖๐ ถ้ํา ปจจุบันไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนา
เสนทางเดินและสิ่งอํานวยความสะดวกใหสามารถเขา
เที่ยวชมความสวยงามของหินงอกหินยอย จํานวน          
๙ ถ้ํา แตละถ้ํามีความหลากหลายของประติมากรรมถ้ํา
แตกตางกัน นอกจากนี้ยังมีเสนทางศึกษาธรรมชาต ิ     
เขาหินปูน ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร ที่เหมาะสมแกการ
เรียนรูของเยาวชน ในเสนทางศึกษาธรรมชาติมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่นาสนใจ เชน ธรณีวิทยาของเขา
หินปูน ซากดึกดําบรรพสัตวไมมีกระดูกสันหลังอายุ
เพอรเมียน  ปาละเมาะเขาหินปูน พืชเฉพาะถิ่น และ
พืชสมุนไพรหลากหลายชนิด 

๒๒.  สะพานเดชาติวงศ จุดเดนคือ เปนสะพานที่สําคัญแหงหนึ่งของ
ประเทศไทย ขามแมน้ําเจาพระยา เพื่อใหเปนประตูสูภาคเหนือ สราง
เมื่อป ๒๔๘๕ และยังเปนจุดชมวิวแมน้ําเจาพระยาที่สวยงามที่สดุอีกจุด
หนึ่ง 

๒๔. วนอุทยานเขาหลวง มีลักษณะเปนภูเขาสลับ ซับซอน  มีแหลง
ทองเที่ยวที่นาสนใจ ไดแก ยอดเขาหลวง ยอดเขาเขียว น้ําตกเขาหลวง 
ถ้ําบอยาถ้ําธารทิพย ถ้ําเขาพระ และถ้ําเขาประทุน การเดินทางจาก
จังหวัดนครสวรรค ตามถนนสายเอเชียไปทางจังหวัดกําแพงเพชร
ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร เมื่อถึง   สามแยกไฟแดงบานหนองเบน            
ใหเลี้ยวซายไปทางอําเภอลาดยาวประมาณ ๗๐๐ เมตร เลี้ยวซายอีก
ครั้งเขาสูเสนทางไปวัดศรีอุทุมพรประมาณ ๓ กิโลเมตร  จะถึงสามแยก
ใหเลี้ยวซายผานบานวังเลาไปทางบาน ผาแดงประมาณ ๖ กิโลเมตร   
จะถึงที่ทําการรวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๙ กิโลเมตร 
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 6.5 อุตสาหกรรม 
   ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรค มีสาขาอุตสาหกรรม
ที่มีการลงทุนมากที่สุด ๓ อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรม
กระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ 
   ๑. อุตสาหกรรมอาหาร หมายถึง อุตสาหกรรมที่นําผลผลิตจากภาคเกษตร ไดแก ผลิตผล
จากพืชปศุสัตว และประมงมาใชเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหาร โดยอาศัยเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร                
การถนอมอาหาร ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องจักรอุปกรณที่ใชในกระบวนการแปรรูปอาหาร เครื่องจักรและ
อุปกรณแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑอาหาร เพื่อผลิตผลิตภัณฑอาหารใหไดปริมาณมากๆ   มีคุณภาพสม่ําเสมอ 
ปลอดภัย และสะดวกตอการบริโภค หรือการนําไปใชในขั้นตอนตอไป และเปนการยืดอายุการเก็บรักษา 
ผลิตผลจากพืช ปศุสัตว และประมง ในระหวางป ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ อุตสาหกรรมอาหารมีจํานวนเงินลงทุน
และจํานวนสถานประกอบการ จํานวนแรงงาน เพิ่มขึ้นทุกป โดยในป พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวนสถาน
ประกอบการ จํานวน ๑๐๘ แหง มีจํานวนเงินลงทุน ๓๒,๔๖๓.๑๙ ลานบาท และจํานวนแรงงาน ๓,๘๐๙ คน 
   ๒. อุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบดวยการผลิต กิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชเปนหลัก เชน              
สีขาว และทํามันเสน รองลงมาไดแก กิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม ตามลําดับ ในระหวางป ๒๕๕๖ – 
๒๕๕๙ อุตสาหกรรมการเกษตร มีจํานวนเงนิลงทุนและจํานวนสถานประกอบการ และจาํนวนแรงงานเพิ่มขึน้
ทุกป แตในป พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนสถานประกอบการลดลง ๒๒๗ แหง ลดลงคิดเปนรอยละ ๔๔.๙๕  จํานวน
เงินลงทุนลงลง ๙๕.๘๒ ลานบาท ลดลงคิดเปนรอยละ ๐.๙๙ และจํานวนแรงงานลดลง ๕๗๔ คน ลงลงคิด
เปนรอยละ ๑๗.๕๑ โดยในปพ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวนสถานประกอบการ จํานวน ๒๗๕ แหง จํานวนเงินลงทุน 
๙,๕๗๒.๓๘ ลานบาท และจํานวนแรงงาน ๒,๖๖๗ คน 
   ๓. อุตสาหกรรมกระดาษเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอภาคเศรษฐกิจของประเทศ              
มีปริมาณการผลิตและการสงออกมากขึ้นทุกป ทําใหมีรายไดเขาประเทศเปนจํานวนมาก อุตสาหกรรม
กระดาษเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องมาจากภาคการเกษตร วัตถุดิบของการผลิตกระดาษคือเยื่อไม ผลิตภัณฑที่
ไดจากอุตสาหกรรมกระดาษจะสงตอไปยังอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ และบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมกระดาษเปน
อุตสาหกรรมที่อาจสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและมีปจจัยเสี่ยงตอความปลอดภัย และอุบัติเหตุอุบัติภัย
จากการทํางาน จึงไดจัดใหมีการจัดทําคูมือการกํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษขึ้น ในระหวางป 
๒๕๕๖ – ๒๕๖๑  กลุมบริษัทน้ําตาลเกษตรไทย หรืออุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษซึ่ง
ผลิตจากวัตถุดิบชานออย ๑๐๐% โดยมีจํานวนเงินลงทุนและจํานวนสถานประกอบการ และจํานวนแรงงาน
คงที่ โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจํานวนสถานประกอบการ จํานวน ๑ แหง มีจํานวนเงินลงทุน ๒,๘๐๐ ลานบาท 
และมีจํานวนแรงงาน ๑๗๕ คน เปนกิจการในเครือ อันเปนการนําของเสียจากโรงงานน้ําตาลมาแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑ เปนฐานการผลิตที่สําคัญของอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในจังหวัดนครสวรรค 
  เมื่อพิจารณาขอมูลตั้งแตป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ พบวาอุตสาหกรรมอาหารจะมีมูลคาสูงกวา
อุตสาหกรรมการเกษตรประมาณ ๒.๓ เทา  ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเงินลงทุนเพิ่มถึง ๑๐,๓๔๘.๘๕ ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเปนรอยละ ๔๖.๗๘  และมีสัดสวนการลงทุนเมื่อเทียบกับจํานวนสถาน
ประกอบการทั้งหมดถึงรอยละ  ๑๒.๔๕ 
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ตารางจํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม เงินลงทุน และจํานวนแรงงาน ป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 
 

 
ที่ 

 
หมวดอุตสาหกรรม 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
จํานวน
สถาน

ประกอบ
การ 

(แหง) 

จํานวนเงิน
ลงทุน 

(ลานบาท) 

จํานวน
แรงงาน
(คน) 
รวม 

จํานวน
สถาน

ประกอบ
การ 

(แหง) 

จํานวนเงิน
ลงทุน 

(ลานบาท) 

จํานวน
แรงงาน
(คน) 
รวม 

จํานวน
สถาน

ประกอบ
การ 

(แหง) 

จํานวนเงิน
ลงทุน 

(ลานบาท) 

จํานวน
แรงงาน
(คน) 
รวม 

๑ อุตสาหกรรม
การเกษตร 

๕๐๕ ๙,๖๘๑.๖๕ ๓,๒๗๙ ๒๗๘ ๙,๕๘๕.๘๓ ๒,๗๐๕ ๒๗๕ ๙,๕๗๒.๓๘ ๒,๖๖๗ 

๒ อุตสาหกรรมอาหาร ๑๑๑ ๒๒,๑๑๔.๓๔ ๓,๔๔๑ ๑๐๘ ๓๒,๔๖๓.๑๙ ๓,๘๒๕ ๑๐๘ ๓๒,๔๖๓.๑๙ ๓,๘๐๙ 

๓ อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม ๘ ๑,๑๑๑.๖๐ ๗๘๑ ๗ ๑,๑๑๐.๖๐ ๗๗๓ ๗ ๑,๑๑๐.๖๐ ๗๗๓ 

๔ อุตสาหกรรมกรรมสิ่ง
ทอ 

๒ ๙๕.๖๘ ๑,๐๙๕ ๒ ๙๕.๖๘ ๑,๐๙๕ ๒ ๙๕,๖๘๐.๐๐ ๑,๐๙๕ 

๕ อุตสาหกรรมเครื่อง
แตงกาย 

๑๐ ๔๗๗.๘๗ ๓,๑๖๖ ๑๐ ๔๗๗.๘๗ ๓,๑๖๖ ๑๐ ๔๗๗.๘๗ ๓,๑๖๖ 

๖ อุตสาหกรรมเครื่อง
หนัง 

๓ ๑๑.๔๐ ๒๗๒ ๓ ๑๑.๔๐ ๒๗๒ ๓ ๑๑.๔๐ ๒๗๒ 

๗ อุตสาหกรรมไมและ
ผลิตภัณฑจากไม 

๑๑ ๒๖๐.๘๗ ๗๙๗ ๙ ๒๓๖.๑๒ ๗๓๕ ๙ ๒๓๖.๑๒ ๗๓๕ 

๘ อุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรและเครื่อง
เรือน 

๖๑ ๑๔๐.๕๔ ๖๑๗ ๔๗ ๑๒๑.๐๑ ๔๗๘ ๔๗ ๑๒๑.๐๑ ๔๗๘ 

๙ อุตสาหกรรมกระดาษ
และผลิตภัณฑจาก
กระดาษ 

๑ ๒,๘๐๐.๐๐ ๑๗๕ ๑ ๒,๘๐๐.๐๐ ๑๗๕ ๑ ๒,๘๐๐.๐๐ ๑๗๕ 

๑๐ อุตสาหกรรมสิ่งพมิพ ๑๒ ๓๓.๕๖ ๗๘ ๕ ๓๐.๘๕ ๔๑ ๕ ๓๐.๘๕ ๔๑ 

๑๑ อุตสาหกรรมเคม ี ๓๒ ๑๗๗.๙๒ ๒๓๐ ๒๗ ๑๘๔.๙๔ ๒๑๓ ๒๗ ๑๘๔.๙๔ ๒๑๓ 

๑๒ อุตสาหกรรมปโตรเคมี
และผลิตภัณฑ 

๑๖ ๔๖๒.๑๔ ๑๑๐ ๑๕ ๔๕๒.๘๑ ๑๐๖ ๑๕ ๔๕๒.๘๑ ๑๐๖ 

๑๓ อุตสาหกรรมยาง ๒๙ ๕๕.๐๔ ๘๙ ๑๓ ๔๗.๒๓ ๖๒ ๑๓ ๔๗.๒๓ ๖๒ 

๑๔ อุตสาหกรรมพลาสติก ๑๔ ๑,๔๔๗.๒๖ ๗๔๔ ๑๔ ๑,๔๕๑.๕๑ ๖๔๒ ๑๓ ๑,๒๗๑.๕๑ ๖๒๒ 

๑๕ อุตสาหกรรมอโลหะ ๑๓๗ ๒,๑๖๒.๕๗ ๑,๙๐๓ ๑๔๑ ๒,๓๕๐.๗๘ ๑,๙๖๒ ๑๓๗ ๒,๒๙๓.๐๑ ๑,๙๐๑ 

๑๖ อุตสาหกรรมโลหะ ๑๕ ๙๓.๖๑ ๒๒๒ ๑๔ ๙๓.๒๙ ๒๑๖ ๑๓ ๙๓.๒๑ ๒๑๑ 

๑๗ อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑโลหะ 

๑๐๔ ๖๒๘.๕๕ ๘๑๖ ๙๖ ๖๐๙.๓๘ ๗๙๙ ๙๖ ๖๐๙.๓๘ ๗๙๙ 

๑๘ อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล 

๑๓๙ ๓๓๗.๔๙ ๑,๐๑๓ ๑๑๗ ๓๕๕.๑๗๘ ๙๕๘ ๑๑๓ ๓๕๔.๒๑ ๙๔๓ 

๑๙ อุตสาหกรรมไฟฟา ๑๒ ๑๔๕.๑๕ ๗๘๖ ๗ ๑๔๓.๗๕ ๗๖๕ ๗ ๑๔๓.๗๕ ๗๖๕ 

๒๐ อุตสาหกรรมขนสง ๙๙ ๒,๒๑๘.๒๒ ๑,๑๑๖ ๘๔ ๒,๒๘๐.๓๐ ๑,๑๕๐ ๘๔ ๒,๒๘๐.๓๐ ๑,๑๕๐ 

๒๑ อุตสาหกรรมอืน่ๆ ๑๒๘ ๒๓,๐๖๔.๗๘ ๑,๖๗๐ ๑๒๗ ๒๘,๒๓๓.๓๓ ๑,๙๕๔ ๑๒๓ ๒๘,๒๑๘.๗๒ ๑,๙๕๔ 

 รวม ๑,๔๔๙ ๖๗,๕๒๐.๒๖ ๒๒,๔๐๐ ๑,๑๒๕ ๘๓,๑๓๕.๐๕ ๒๒,๐๙๒ ๑,๑๐๘ ๘๒,๘๖๘.๑๗ ๒๑,๙๒๙ 

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค, ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๒     
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 โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครสวรรค สวนใหญอยูในอําเภอเมืองนครสวรรค อําเภอหนองบัว 
อําเภอพยุหะคีรี และอําเภอตาคลี 

จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม (แยกตามอําเภอ) 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค 

ณ วันที่ ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๒ 
อําเภอ สถาน

ประกอบการ 
เงินทุน (บาท) คนงาน (คน) 

รวม ชาย หญิง 
เมืองนครสวรรค ๓๖๘ ๑๑,๐๐๗,๐๗๑,๙๔๑ ๙,๕๙๘ ๕,๘๘๒ ๓,๗๑๖ 
โกรกพระ ๓๗ ๘๐๗,๑๘๒,๖๐๐ ๕๘๗ ๓๘๖ ๒๐๑ 
ชุมแสง ๕๐ ๘๑๐,๖๐๘,๗๐๐ ๓๑๔ ๒๔๒ ๗๒ 
หนองบัว ๘๗ ๒๒,๐๘๙,๗๑๘,๕๙๘ ๑,๕๑๒ ๑,๑๒๙ ๓๘๓ 
บรรพตพิสัย ๖๙ ๒,๙๓๘,๐๙๖,๗๔๔ ๗๙๗ ๖๐๑ ๑๙๖ 
เกาเลี้ยว ๒๓ ๑,๑๘๓,๒๑๐,๕๖๐ ๗๕๖ ๕๑๒ ๒๔๔ 
ตาคลี ๑๒๘ ๒๒,๗๔๙,๕๘๐,๕๖๓ ๒,๙๓๙ ๒,๐๐๘ ๙๓๑ 
ทาตะโก ๕๒ ๑,๑๗๐,๔๓๗,๕๐๐ ๗๑๖ ๔๕๗ ๒๕๙ 
ไพศาลี ๕๑ ๑,๘๕๙,๙๘๗,๗๐๐ ๓๖๖ ๒๙๙ ๖๗ 
พยุหะคีรี ๗๘ ๑๔,๓๓๓,๗๗๗,๗๓๒ ๑,๔๕๓ ๙๒๕ ๕๒๘ 
ลาดยาว ๘๘ ๑,๘๒๓,๔๔๓,๔๒๙ ๒,๐๗๕ ๖๑๑ ๑,๔๖๔ 
ตากฟา ๔๐ ๑,๐๔๑,๒๙๒,๗๔๒ ๖๔๓ ๓๒๕ ๓๑๘ 
แมวงก ๒๓ ๑,๐๐๙,๕๓๓,๐๐๐ ๑๓๐ ๑๐๘ ๒๒ 
ชุมตาบง ๗ ๑๕,๑๗๐,๐๐๐ ๒๐ ๒๐ ๐ 
แมเปน ๗ ๒๙,๐๖๐,๐๐๐ ๒๓ ๒๑ ๒ 
รวมทั้งสิ้น ๑,๑๐๘ ๘๒,๘๖๘,๑๗๑,๘๐๙ ๒๑,๙๒๙ ๑๓,๕๒๖ ๘,๔๐๓ 

 
 6.6 การพาณิชยและกลุมอาชีพ  
     เมื่อจําแนกผูมีงานทําตามอาชีพ พบวา ปพ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่  ๓ จากจํานวนผูมีงานทํา                 
เปนผูปฏิบัติงานดานการเกษตร และการประมง มีมากที่สุด รอยละ ๔๑.๔ รองลงมา คือ  พนักงานบริการและ 
ผูจําหนายสินคา (รอยละ ๒๐.๓๑) ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือ และธุรกิจการคาที่เกี่ยวของ               
(รอยละ ๑๑.๗๔) และผูที่มีอาชีพข้ันพื้นฐานตางๆ ในการขายและการใหบริการ (รอยละ ๑๑.๔๒) 
   
ประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามอาชีพ เปนรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
                                                                                                                     (หนวย : พันคน) 

อาชีพ 
๒๕๕๙  ๒๕๖๐  

 ไตรมาส 
ที่ ๑ 

 ไตรมาส 
ที่ ๒ 

 ไตรมาส 
ที่ ๓ 

 ไตรมาส 
ที่ ๔ 

 ไตรมาส 
ที่ ๑ 

 ไตรมาส 
ที่ ๒ 

 ไตรมาส 
ที่ ๓ 

รวมยอด ๕๔๙.๓ ๕๐๕.๔ ๔๘๗.๐ ๕๓๑.๑ ๕๑๑.๐ ๔๙๕.๙ ๕๑๒.๔ 
ผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส  
และผูบัญญัติกฎหมาย ๘.๙ ๒๔.๔ ๒๑.๗ ๒๑.๖ ๑๓.๙ ๑๕.๘ ๑๐.๗ 
ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ ๒๙.๒ ๒๓.๓ ๒๔.๒ ๓๒.๖ ๒๗.๕ ๑๘.๑ ๒๒.๘ 
เจาหนาที่เทคนิคและ 
ผูประกอบวิขาชีพที่เกี่ยวของกับ
ดานตางๆ ๑๗.๗ ๒๔.๕ ๑๒.๗ ๑๓.๙ ๙.๖ ๑๓.๕ ๑๓.๔ 
เสมียน ๑๒.๖ ๑๗.๑ ๑๑.๒ ๙.๒ ๑๓.๘ ๑๗.๔ ๑๑.๕ 
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อาชีพ 
๒๕๕๙  ๒๕๖๐  

 ไตรมาส 
ที่ ๑ 

 ไตรมาส 
ที่ ๒ 

 ไตรมาส 
ที่ ๓ 

 ไตรมาส 
ที่ ๔ 

 ไตรมาส 
ที่ ๑ 

 ไตรมาส 
ที่ ๒ 

 ไตรมาส 
ที่ ๓ 

พนักงานบริการและ 
ผูจําหนายสินคา ๑๐๗.๘ ๑๐๓.๗ ๘๖.๑ ๙๔.๓ ๑๑๐.๓ ๑๐๑.๗ ๑๐๔.๐ 
ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือ 
ในดานการเกษตร ปาไม และ
ประมง 

๒๐๖.๕ ๑๔๕.๒ ๑๙๐.๙ ๒๐๑.๐ ๑๖๘.๖ ๑๖๒.๒ ๒๑๒.๐ 

ชางฝมือ และผูปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวของ ๕๘.๐ ๕๘.๖ ๕๔.๓ ๕๑.๙ ๕๐.๒ ๔๗.๐ ๖๐.๒ 
ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและ
เครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการ
ประกอบ ๓๑.๐ ๒๕.๒ ๒๖.๑ ๒๕.๙ ๓๘.๙ ๒๗.๗ ๑๙.๑ 
ผูประกอบอาชีพงานพื้นฐาน ๗๗.๖ ๘๓.๕ ๕๙.๘ ๘๐.๖ ๗๘.๒ ๙๒.๕ ๕๘.๖ 

   ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ระดับจังหวัด  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
 6.7 แรงงาน 
         สถานภาพแรงงาน จากขอมูลประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไป จําแนกตามสถานภาพแรงงาน  
เปนรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาจํานวนผูวางงานมีแนวโนมเพิ่ม
ขึ้นมาตลอด แตป  พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาส ๓ เริ่มลดลง และผูไมอยูในกําลังแรงงาน อื่นๆ มีแนวโนมมากขึ้น 
(ไมสมัครใจทํางาน เจ็บปวยเรื้อรัง พิการ ชรา จนไมสามารถทํางานได ทํางานโดยไมไดรับคาจางหรือสิ่งตอบ
แทนใหแกบุคคลซึ่งไมไดเปนสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน ทํางานใหองคกรการกุศล ฯ) 
 
ประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไป จําแนกตามสถานภาพแรงงาน เปนรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
                                                                                                      (หนวย : พันคน) 

ป/ไตรมาส รวม 

กําลังแรงงาน ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 

ผูมีงานทํา ผูวางงาน 
กําลัง

แรงงาน 
ที่รอฤดูกาล 

ทํางานบาน เรียนหนังสือ อื่นๆ 

ป ๒๕๕๘ ไตรมาส ๑ ๕๕๓.๕ ๕๔๖.๔ ๔.๒ ๒.๙ ๑๐๑.๒ ๕๘.๕ ๙๖.๘ 
ป ๒๕๕๘ ไตรมาส ๒ ๕๔๒.๔ ๕๓๔.๙ ๒.๐ ๕.๔ ๙๘.๗ ๕๗.๑ ๑๑๒.๐ 
ป ๒๕๕๘ ไตรมาส ๓ ๕๓๕.๓ ๕๓๑.๙ ๒.๘ ๐.๕ ๙๖.๒ ๕๗.๒ ๑๒๑.๙ 
ป ๒๕๕๘ ไตรมาส ๔ ๕๔๙.๘ ๕๔๕.๙ ๓.๔ ๐.๓ ๘๒.๙ ๖๐.๑ ๑๑๘.๑ 
ป ๒๕๕๙ ไตรมาส ๑ ๕๕๕.๘ ๕๔๙.๓ ๓.๖ ๒.๗ ๗๕.๑ ๕๔.๖ ๑๒๕.๘ 
ป ๒๕๕๙ ไตรมาส ๒ ๕๐๘.๒ ๕๐๕.๔ ๒.๘ ๖.๑ ๙๗.๐ ๖๑.๓ ๑๓๙.๒ 
ป ๒๕๕๙ ไตรมาส ๓ ๔๙๒.๓ ๔๘๗.๐ ๕.๒ ๐.๓ ๙๖.๙ ๖๔.๘ ๑๕๗.๙ 
ป ๒๕๕๙ ไตรมาส ๔ ๕๓๗.๙ ๕๓๑.๑ ๖.๘ ๑.๖ ๖๖.๐ ๖๑.๒ ๑๔๕.๘ 
ป ๒๕๖๐ ไตรมาส ๑ ๕๑๖.๙ ๕๑๑.๐ ๕.๙ ๑๒.๘ ๗๘.๖ ๕๘.๘ ๑๔๕.๗ 
ป ๒๕๖๐ ไตรมาส ๒ ๕๐๒.๙ ๔๙๖.๑ ๖.๙ ๑๐.๕ ๙๔.๗ ๕๘.๓ ๑๔๖.๘ 
ป ๒๕๖๐ ไตรมาส ๓ ๕๑๗.๕ ๕๑๒.๔ ๕.๑ ๑.๙ ๘๔.๒ ๖๕.๘ ๑๔๔.๑ 
ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๐ ระดับจังหวัด  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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   ในชวงไตรมาส ๑ และ ๒ ของแตละป (ระหวาง มกราคม – มิถุนายน) เนื่องจากแรงงาน         
สวนใหญอยูในภาคเกษตร จึงทําใหกําลังแรงงานที่รอฤดูกาล ในชวงนี้สูงกวาไตรมาสอื่น 

 

 
 
ประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามอุตสาหกรรม เปนรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

อุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ไตรมาส 
ที่ ๑ 

ไตรมาส 
ที่ ๒ 

ไตรมาส 
ที่ ๓ 

ไตรมาส 
ที่ ๔ 

ไตรมาส 
ที่ ๑ 

ไตรมาสที่ 
๒ 

ไตรมาสที่ 
๓ 

รวมยอด ๕๔๙.๓ ๕๐๕.๔ ๔๘๗.๐ ๕๓๑.๑ ๕๑๑.๐ ๔๙๕.๙ ๕๑๒.๔ 
ภาคเกษตรกรรม   
เกษตรกรรม การปาไม และการประมง  ๒๒๘.๑ ๑๖๕.๕ ๒๐๖.๒ ๒๓๒.๖ ๑๙๕.๙ ๑๘๙.๕ ๒๓๐.๑ 
นอกภาคเกษตรกรรม   
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน - - - ๐.๓ - ๐.๙ ๐.๑ 
การผลิต ๔๓.๓ ๕๖.๒ ๔๒.๐ ๔๖.๒ ๔๘.๕ ๔๐.๗ ๔๘.๔ 
ไฟฟา  กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ ๐.๒ ๐.๒ ๐.๙ - ๑.๖ ๑.๖ ๑.๙ 
การจัดหาน้ํา การจัดการ และ 
การบําบัดน้ําเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 

๒.๕ ๒.๐ ๒.๑ ๒.๑ ๔.๑ ๖.๑ ๑.๒ 

การกอสราง ๔๘.๙ ๔๐.๘ ๓๘.๘ ๓๕.๓ ๔๓.๙ ๔๔.๓ ๓๑.๗ 
การขายสง และการขายปลีก  
การซอมแซมยานยนต  

๙๘.๗ ๙๑.๓ ๗๖.๐ ๙๔.๐ ๘๙.๖ ๙๔.๙ ๘๗.๖ 

การขนสง และสถานที่เก็บสินคา ๑๑.๓ ๑๑.๒ ๘.๙ ๕.๓ ๑๐.๗ ๙.๖ ๖.๘ 
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ป พ.ศ. (ไตรมาส) 

จํานวนผูวางงานและกําลังแรงงานที่รอฤดูกาล 

พัน
คน

 

0

2

4

6

8

10

12

14

ผู้ ว่างงาน

กําลงัแรงงานที�รอฤดูกาล

ป พ.ศ. (ไตรมาส) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค (สวนที่ 1) - 37 
 
 

อุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ไตรมาส 
ที่ ๑ 

ไตรมาส 
ที่ ๒ 

ไตรมาส 
ที่ ๓ 

ไตรมาส 
ที่ ๔ 

ไตรมาส 
ที่ ๑ 

ไตรมาสที่ 
๒ 

ไตรมาสที่ 
๓ 

ที่พักแรมและบริการดานอาหาร ๓๔.๕ ๓๖.๔ ๓๓.๘ ๓๐.๖ ๓๙.๒ ๓๗.๙ ๓๔.๘ 
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร ๐.๔ ๐.๙ ๑.๔ ๐.๙ ๐.๗ ๐.๙ ๑.๕ 
กิจการทางการเงินและการประกันภัย ๖.๒ ๗.๘ ๗.๘ ๔.๒ ๔.๙ ๗.๓ ๔.๙ 
กิจการอสังหาริมทรัพย   ๑.๐ ๑.๔ ๐.๖ ๑.๔ ๑.๘ ๐.๕ ๐.๒ 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค ๐.๖ ๑.๗ ๔.๐ ๓.๓ ๒.๗ ๑.๕ ๒.๓ 
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน ๒.๔ ๒.๗ ๓.๔ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๔ ๔.๘ 
การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการ
ประกันสังคม 

๒๑.๗ ๒๖.๓ ๒๐.๒ ๒๓.๑ ๒๓.๓ ๒๑.๕ ๒๒.๔ 

การศึกษา ๑๘.๑ ๑๑.๑ ๑๑.๖ ๑๘.๒ ๑๗.๒ ๑๓.๘ ๑๒.๒ 
กิจกรรมดานสุขภาพ  และงานสังคมสงเคราะห ๑๓.๔ ๑๒.๒ ๑๑.๑ ๑๒.๘ ๑๐.๓ ๗.๙ ๘.๗ 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ ๓.๒ ๓.๖ ๒.๑ ๒.๐ ๑.๙ ๒.๓ ๒.๕ 
กิจกรรมบริการดานอื่นๆ ๑๓.๓ ๓๑.๐ ๑๕.๔ ๑๕.๑ ๑๑.๐ ๑๐.๒ ๘.๖ 
กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล  
การผลิตสินคาและบริการที่ทําข้ึนเองเพื่อใชใน
ครัวเรือน 

๐.๕ ๓.๑ ๑.๗ ๒.๗ ๒.๒    ๓.๐ ๑.๗ 

ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแหงชาติ 

           ประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไปที่มีงานทํา ในจังหวัดนครสวรรค สวนใหญอยูในสาขาเกษตรกรรม 
การปาไม และการประมง จํานวน ๒๓๐,๐๕๔ คน  คิดเปนรอยละ ๔๔.๙๐  จากผูมีงานทําในป                 
พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาส ๓ (๕๑๒,๓๖๕ คน)  ทํางานในสาขาการขายสง และการขายปลีก การซอมแซม
ยานยนต จํานวน ๘๗,๖๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๗.๐๙ ทํางานในสาขาการผลิต ๔๘,๔๒๔ คน  คิดเปน
รอยละ ๙.๔๕ สาขาที่พักแรมและบริการดานอาหารจํานวน ๓๔๖๗๕ คน คิดเปนรอยละ ๖.๗๖                
สาขาการกอสราง จํานวน ๓๑,๗๔๘ คน  คิดเปนรอยละ ๖.๑๙ 

 

    7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรของจังหวัดนครสวรรครอยละ ๙๙.๗๖ นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาคริสต        

และศาสนาอิสลาม รอยละ ๐.๑๘ และ ๐.๐๖ ตามลําดับ จํานวนศาสนาสถาน รวม ๘๔๒ แหง เปนวัด 
๘๑๒ นิกายมหายาน ๗๙๓ วัด นิกายธรรมยุติ ๑๙ วัด พระอารามหลวง ๔ แหง คือวัดโพธาราม                
พระอารามหลวง วัดนครสวรรค พระอารามหลวง วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อําเภอเมือง
นครสวรรค และวัดตากฟา พระอารามหลวง อําเภอตากฟา โดยทั้ง ๔ วัดเปนมหานิกาย โบสถคริสต 
๒๕ แหง มัสยิด ๕ แหง 

    7.2 ประเพณีและงานประจําป 
             วัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญ  วัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดนครสวรรคเปนมรดกเกาแก    

ที่สืบทอดมาเปนเวลานาน มีหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีปรากฏชัดเจน วิถีชีวิตของชาว
จังหวัดนครสวรรคไดมีวิวัฒนาการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน และเนื่องจากประชากรของชาวจังหวัด
นครสวรรคมีหลายเชื้อชาติประเพณีตาง ๆ  ที่สืบทอดจึงมีแบบอยางตามเชื้อชาตินั้น ๆ และนํามาผสม
กลมกลืนกันเปนประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรคที่นาสนใจมี ดังนี ้
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       ประเพณีแหเจาพอ - เจาแม เปนประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยูในจังหวัด
นครสวรรค จัดขึ้นเปนประจําทุกปในชวงเทศกาลตรุษจีน เพื่อความเปนสิริมงคล การแหเจานี้เริ่มทําครั้ง
แรกในป พ.ศ. ๒๔๗๕ และไดปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน พิธีแหจะตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ํา เดือน ๑ ของ
ชาวจีน โดยแหกลางคืน (ชิวชา) และกลางวัน  (ชิวสี่) ในขบวนแหประกอบไปดวย ขบวนเชิดมังกรทอง 
ขบวนเชิดสิงโต ขบวนเอ็งกอ นอกจากนี้ ยังมีขบวนรถนางฟา เจาแมกวนอิม และขบวนดนตรีจีน ฯลฯ 
เปนตน  

        ประเพณีแหเจานี้ จัดทั้งในอําเภอชุมแสง และในอําเภอเมืองนครสวรรค แตที่ยิ่งใหญมากจะ
เปนประเพณีแหเจาแมปากน้ําโพ ในอําเภอเมืองนครสวรรค 

    ประเพณีการแขงเรือ ประเพณีแขงเรือของชาวจังหวัดนครสวรรค จะจัดขึ้นเปนประจําทุกป
ในชวงเทศกาลออกพรรษา โดยวัดที่ตั้งอยูบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาจะจัดรวมกับงานประจําปของวัด 
เชน งานปดทองไหวพระของวัดเขา (วัดจอมคีรีนาคพรต) งานประจําปของวัดเกาะหงษ เปนตน 

         ในงานจะมีการนําเรือขนาดกลาง หรือเรือขนาดเล็กจากสถานที่ตาง ๆ มาทําการแขงขันกัน                
มีเสียงเชียรอยางสนุกสนาน ปจจุบันไดจัดประเพณีแขงเรือของชาวจังหวัดนครสวรรค ที่หนาศาลากลาง
จังหวัด  มีการแขงขันชิงรางวัลถวยพระราชทานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                
โดยการแขงขันเรือจะจัดขึ้น ๒ วัน  

        ประเพณีสงกรานต ของชาวจังหวัดนครสวรรค จัดขึ้นเปนประจําทุกปในแตละทองถิ่น                
โดยจะมีการตักบาตรขาวสาร และอาหารแหงภายในวัด และสถานที่ราชการ มีการสรงน้ําพระ รดน้ําดํา
หัวผูใหญ เลนสาดน้ํา แตที่นาสนใจ ไดแก ประเพณีสงกรานตของชาวบานเขาทอง ตําบลเขาทอง       
อําเภอพยุหะคีรี ซึ่งอยูหางจากตัวจังหวัดนครสวรรค เปนระยะทางประมาณ ๑๙ กิโลเมตร ชาวบาน            
เขาทองจะทําบุญในตอนเชา เวลาบายจะไปรวมตัวกันที่ลานวัด มีการละเลนในประเพณีตรุษสงกรานต 
ไดแก การละเลนจับขอมือสาวนางสุม นางสาก นางควาย และการรองรําทําเพลง ไดแก การละเลนรํา
โทนหรือรําวง ไดแพรหลายความนิยมมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๓  

    ประเพณีการเลี้ยงขาวแช เปนประเพณีที่ปฏิบัติตอเนื่องกันมานับรอยป ของชาวบาน             
บางมะฝอ อําเภอโกรกพระ จัดขึ้นในเทศกาลสงกรานตเพียงวันเดียว โดยมีกําหนดใหตรงกับ
วันหยุดราชการ เพื่อใหชาวบานบอกญาติพี่นอง ซึ่งอยูสถานที่ตาง ๆ มารวมทําบุญ เหมือนเปนการ
ประชุมญาติพี่นองของแตละบานดวย วันที่ ๑๔ เมษายน ชาวบานทุกคนจะไปรวมทําบุญตักบาตร
พระสงฆบนศาลาการเปรียญ มรรคทายกจะประกาศใหทราบวา สงกรานตปนี้จะทําบุญกี่วัน วันกอน
สุดทายของการทําบุญสงกานตจะมีการนําอัฐิของบรรพชนไปตั้งรวมกัน ณ ศาลาการเปรียญ มีการสวด
อภิธรรม ระยะนี้เอง มรรคทายกจะประกาศทั่วไปวา ปนี้ใครจะศรัทธาทําขาวแชบาง ซึ่งก็จะมีผูรับทํา
หลายราย พอถึงวันนัดก็จะนําขาวแชและกับแกลมบรรจุในภาชนะอยางดีซึ่งเปนของเกา จัดใสสาแหรก
มีสาวงามหาบเดินไปวัด แตงกายพื้นบานสวยงาม ถึงวัดเวลา ๑๑.๐๐ น. จัดถวายพระสงฆ เมื่อพระสงฆ
ฉันอิ่มแลว ก็ยกลงมาจัดเลี้ยงกันจนถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. พระสงฆจะแสดงพระธรรมเทศนา เมื่อพระสงฆ
แสดงธรรมจบ ก็มีการสรงน้ําพระสงฆในวัดทุกรูป จากนั้นจะมีการเลนสงกรานตของหนุมสาวเปนที่
สนุกสนาน 

           ประเพณีบุญสลากภัต ประเพณีบุญสลากภัต เปนประเพณีทําบุญที่มีมาแตครั้งพุทธกาล                 
คําวา “สลากภัต” หมายถึงอาหารที่ถวายพระตามสลาก นิยมทําในชวง เดือน ๖ จนถึงเดือน ๘ ซึ่งเปน
ฤดูที่มีผลไมอุดมสมบูรณ การทําบุญสลากภัตถือวาเปนการทําบุญที่ไดบุญมาก เนื่องจากเปนการทําโดย
ไมเจาะจง เมื่อพระรูปใดจับสลากไดสํารับชุดใด ก็จะฉันสํารับนั้น เจาภาพจะไมมีการแสดงยินดียินราย
แกพระผูรับ 
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        งานบุญสลากภัตของอําเภอตากฟา ถือวาเปนงานบุญสลากภัตที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ที่จัด
มาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะที่วัดตากฟาไดจัดตามประเพณีมาเปนประจําทุกป ทั้งนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗                  
พระศรีสุทธิเวที (ริด ริตเวที ป.ธ.๙, กศ.ม.) หรือ เจาคุณริด เจาคณะอําเภอตากฟา และเจาอาวาสวัด
ตากฟา พระอารามหลวง  เปนผูริเริ่มสนับสนุนและสงเสริมใหมีประเพณีบุญสลากภัตเปนประเพณี
ประจําอําเภอตากฟา มาจนถึงปจจุบันนี้  

          ประเพณีตักบาตรเทียนโพธิ์ ประเพณีตักบาตรเทียนโพธิ์เปนอีกหนึ่งประเพณีที่มีเพียงหนึ่ง
เดียวของไทย จัดขึ้นที่บริเวณวัดเขาไมเดน อําเภอพยุหะคีรี ซึ่งเปนเมืองโบราณมากอนตั้งแตอดีตกาล 
ชาวบานเกาแกในพื้นที่จะเรียกที่นี่วา เมืองบน หลังจากนั้นก็มาตอกับสถานที่ กลายเปน เมืองบนเขาไม
เดน บาง เมืองบนโคกไมเดนบาง จนบางทีก็สับสน สําหรับประเพณีตักบาตรเทียนโพธิ์ที่มีแหงเดียวใน
ไทยมีความพิเศษตรงที่การตักบาตร ชาวบานจะมาทําบุญเทียนที่อยูในพานที่ทางวัดจัดไวให เทียนหรือ
ขี้ผึ้งจะหลอมาเปนรูปใบโพธิ์ นําใบโพธิ์เทียนนี้ไปใสบาตร จะมีพระเดินบิณฑบาตรขึ้นไปบนยอดเขาที่มี
เจดียอยูดานบน จากนั้น จะทําการหลอเทียนพรรษาดวยเทียนรูปใบโพธิ์ที่ชาวบานนํามาใสบาตร 
ประเพณีน้ีจะจัดกันตอนเย็นกอนวันเขาพรรษา มีการแสดงแสง สี เสียง มีรานคามาเปดขายของมากมาย
ตรงหนาวัด ชาวบานจะมารวมทําบุญใสบาตรเทียนโพธิ์แนนวัด ยาวขึ้นไปตามขั้นบันไดเปนภาพที่
สวยงามทุก ๆ ป  

          เทศกาลหุนโคมไฟ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดนครสวรรค จัดงาน "เทศกาลหุนโคมไฟ" บริเวณ
ลานมังกรทองอุทยานสวรรค จังหวัดนครสวรรค ขึ้นเปนครั้งแรกในภาคเหนือ เพื่อนําเสนอความงดงาม
ของศิลปะบนโคมไฟ มีการจัดอบรมและประกวดการประดิษฐประติมากรรมโคมไฟ เพื่อสงเสริมชางฝมือ
ที่มีทักษะอาชีพการทําหุนโคมไฟจํานวนมากขึ้น และเปนการกระตุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวที่มีความ
เกี่ยวของอยางชัดเจนถึงเอกลักษณของชุมชนชาวจีน จังหวัดนครสวรรค นอกจากนี้ เทศกาลหุนโคมไฟ
นครสวรรค (Nakhonsawan Lantern Festival) ยังมีประติมากรรมหุนโคมไฟที่ผสานศิลปะ แสง สี 
ดนตรี ซึ่งยิ่งใหญตระการตาที่สุดในภาคเหนือ 

    ประเพณีบุญบ้ังไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟขอฝนของชาวอําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค                  
ไดปฏิบัติสืบทอดมาอยางยาวนาน เนื่องจากชาวอีสานมาอาศัยอยูมากกวา ๘๕ เปอรเซ็นต หลังอพยพ
เขามาตั้งถิ่นฐาน และนําประเพณีบุญบั้งไฟเขามาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๒ และประเพณีตาง ๆ อยางเชน              
บุญบั้งไฟ ก็ไดนําเขามาเผยแผ จนไดรับความนิยมมาโดยตลอด และจะทําพิธีกอนเขาสูฤดูฝน ซึ่งมีความ
เชื่อกันวาจะทําใหฝนตกตามฤดูกาล และเปนสัญญาณที่ดีวา ฤดูกาลเพาะปลูกไดเริ่มขึ้นแลว ชาวบานใน
พื้นที่ตําบลแมเปน อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค จะรวมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟทุกป ชวงเดือน
พฤษภาคม บริเวณอางเก็บน้ําคลองโพธิ์ เปนงานประเพณีที่ยิ่งใหญและสวยงาม  

       ประเพณีตักบาตรเทโว งานบุญประเพณีตักบาตรเทโว คือ การตักบาตรเนื่องในโอกาสที่
พระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส ถือเปนประเพณีนิยมที่พุทธศาสนิกชนไดปฏิบัติสืบทอดกัน
มา โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค ไดจัดงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวเปนประจําทุกป บริเวณหนาพระ
จุฬามณีเจดีย ยอดเขากบ โดยมีขบวนนางฟาเดินนําพระสงฆซึ่งเดินลงมาจากยอดเขากบทางบันได  
เรียงเปนแถว  เพื่อรับบิณฑบาตขาวสารอาหารแหงจากผูมารวมทําบุญ นับเปนการจัดงานบุญประเพณี
ตามเอกลักษณของชุมชนทองถิ่น เปนการสืบสานประเพณีที่ดีงามใหคงอยูสืบไป 

       ประเพณีแหเทียนพรรษา เปนประเพณีที่สําคัญของชาวอําเภอทาตะโก จัดขึ้นเปนประจําทุก
ปในชวงเทศกาลเขาพรรษา โดยชาวอําเภอทาตะโกไดสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษามาจํานวนไมนอย
กวา ๔๐ ป ภายในงานมีการจัดตกแตงตนเทียนพรรษาเพื่อนํามาประกวดแขงขันกัน การจัดงาน              
แหเทียนพรรษา ประกอบดวย ขบวนแหพรรษาที่สวยงาม ยิ่งใหญ ภายในขบวนแหมีกิจกรรม
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เทิดพระเกียรติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และกิจกรรมภูมิปญญาชาวบาน ตลอดจนการออกราน
จําหนายสินคามากมาย 

       ตามรอยเสด็จประพาสตน จั งหวัดนครสวรรค  จั ดงานตามรอยเสด็จประพาสตน                  
ทุกเดือนสิงหาคมของทุกป ณ อําเภอที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จ
ประพาสตน จํานวน ๘ แหง ไดแก ๑. วัดพระปรางคเหลือง อําเภอพยุหะคีรี ๒. วัดเกาะหงษ อําเภอ
เมืองฯ ๓. วัดหัวดงใต อําเภอเกาเลี้ยว ๔. วัดเกาเลี้ยว อําเภอเกาเลี้ยว ๕. บึงหูกวาง อําเภอบรรพตพิสัย                    
๖. วัดเขาหนอ วัดบานแดน อําเภอบรรพตพิสัย ๗. วัดเขาดินใต อําเภอเกาเลี้ยว และ ๘. วัดศรีสุวรรณ                  
(วัดเขื่อนแดง) อําเภอเมืองฯ เหตุที่เรียกวา “ประพาสตน” นั้น เนื่องจากเมื่อเวลาจะประพาสแลวไม
อยากใหใครรูวาจะเสด็จไป เพื่อใกลชิดกับประชาราษฎรมากขึ้น ในการเสด็จฯ จะทรงเรือมาดเกง ๔ 
แจว ๑ ลํา แตเรือลําเดียวไมพอบรรทุกเครื่องครัว จึงทรงซื้อเรือมาดประทุน ๔ แจว ที่แมน้ําออมแขวง 
จังหวัดราชบุรี ๑ ลํา โปรดใหเจาหมื่นเสมอใจราช เปนผูคุมเครื่องครัวไปในเรือนั้น เจาหมื่นเสมอใจราชมี
ชื่อเรียกวา “อน” จึงทรงดํารัสเรียกเรือลํานั้นวา “เรือตาอน” เรียกเร็ว ๆ จึงกลายเสียงเปน “เรือตน” 

7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
        ภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการประกาศเปนภูมิปญญาเดนจังหวัดนครสวรรค ประจําป 

2560 (ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559) 5 อันดับ ไดแก 
 อันดับที่ 1 ภูมิปญญาประเภทผา เครื่องแตงกาย “ชุดเครื่องประดับจากกะลามะพราว”             

กลุมรมเกลาหัตถกรรมจากกะลามะพราว  อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค  
 อันดับที่ 2 ภูมิปญญาประเภทผา เครื่องแตงกาย “ผาทอยอมสีธรรมชาติ” กลุมทอผาแพร

พนา อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค 
 อันดับที่ 3 ภูมิปญญาประเภทผา เครื่องแตงกาย “ผาทอมือยอมสีธรรมชาติ” กลุมทอผา

ยอมสีธรรมชาติ อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค 
 อันดับที่ 4 ภูมิปญญาประเภทของใช ของตกแตงและของที่ระลึก“เปเปอรมาเช”                 

ธัสเปเปอรมาเช  อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค   
 อันดับที่ 5 ภูมิปญญาประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร “ผงสีฟนสมุนไพร คุณตา” วิสาหกิจ

ชุมชนผงสีฟนสมุนไพรคุณตา  อําเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค 

7.4  สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ของฝากของจังหวัดนครสวรรคที่เปนที่รูจักและเมื่อไหรที่มาจังหวัดนครสวรรคหรือผานมา

จะตองซื้อไปเปนของฝากมีมากมาย อาทิเชน                                                                                           
           ขนมโมจิ ซึ่งไดถือกําเนิดที่ประเทศไทยจังหวัดนครสวรรคเปนแหงแรกของประเทศ                 

เมื่อประมาณ 20 กวาป ซึ่งเปนขนมที่ขึ้นช่ือของจังหวัด ขนมโมจิจึงเปนขนมประจําจังหวัดนครสวรรค 
             ลูกชิ้นปลากราย  ทําจากเนื้อปลากรายลวนๆ แหลงจําหนายอยูที่ยานตลาดในตัวเมือง

นครสวรรค 
            ผลิตภัณฑงาชาง  เปนงานหัตถกรรมของอําเภอพยุหะคีรี มีตั้งแตเครื่องประดับชิ้นเล็ก ๆ            

อยางกําไร ตุมหู ไปจนถึงงานช้ินใหญอยางพระพุทธรูป  
           ปุยฝายสวรรค  ขนมปุยฝาย  เปนขนมที่ไดรับการยอมรับวาเปนขนมมงคลยอดนิยม 

สําหรับใชในประเพณีหรือเทศกาลของชาวไทยเชื้อสายจีน ทั้งยังเปนของฝากที่เขาใจตรงกันวาเปนขนม
มงคลที่มีนามเปนมงคล ปุยฝายสวรรค  เปนขนมที่มีสูตรเฉพาะจากหนุมนครสวรรคการันตีฝมือการผลิต
ในระดับดอกเตอรปรับสูตรอยางลงตัวที่ชวยใหเนื้อขนมปุยฝายไมแหงและแข็ง         
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 เครื่องปนดินเผาบานมอญ  อยูที่หมู 1 ตําบลบานแกง อําเภอเมืองนครสวรรค ไดสืบทอด 
การปนดินเผามากวา 100 ป สินคาเปนภาชนะ โอง กระถาง ของประดับตกแตงบานและสวน และของที่
ระลึก เปนหมูบานโอทอปเพื่อการทองเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค 

 
เอกลักษณทางวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัด ไดแก 

 ดานหัตถกรรม/ชางฝมือ 
ลําดับที่ รายการ ตําบล อําเภอ 

๑ ผาฝายทอมือกลุมสตรีชุมชนจันเสน จันเสน ตาคลี 
๒ ผลิตภัณฑสิงโตเงิน – สิงโตทอง เขาทอง พยุหะคีรี 
๓ ผาทอตีนจกบานทุงแมน้ํานอย ลาดยาว ลาดยาว 
๔ ผาฝายตากฟา สุขสําราญ ตากฟา 
๕ ผาทอลายขิดชุมตาบง ชุมตาบง ชุมตาบง 
๖ ผาทอมัดหมี่ บานวังกระโดนนอย ตะครอ ไพศาลี 
๗ ผาทอโปงแขนง ดานชาง บรรพตพิสัย 
๘ ผาไหมมัดหมี่ หนองกรด บรรพตพิสัย 
๙ ทอผายกดอกบานทุงสาคร วังซาน แมวงก 

๑๐ ผาขาวมา วังบอ หนองบัว 
๑๑ ผาทอมัดหมี่แมเปน แมเปน แมเปน 
๑๒ จักสานไมไผ กลางแดด เมืองนครสวรรค 
๑๓ ผาทอตีนจก บานเขาแดง ชุมตาบง ชุมตาบง 
๑๔ จักสานตะกราเถาวัลย บึงปลาทู บรรพตพิสัย 

   
 ดานอาหาร 

ลําดับที่ รายการ ตําบล อําเภอ 
๑ ไขเค็มสมุนไพรวานสาวหลง ไพศาลี ไพศาลี 
๒ เผือกหอม ทาตะโก ทาตะโก 
๓ ขนมเปยะ พยุหะ พยุหะคีรี 
๔ ชะมุด พยุหะ พยุหะคีรี 
๕ ผลิตภัณฑจากตาลโตนด เกยไชย ชุมแสง 
๖ แกงนอกหมอ บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย 
๗ ขนมกะทินวลแหว บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย 
๘ ลูกช้ินปลากรายแมศจี/ลูกชิ้นปลากรายนายหลี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค 
๙ ผลิตภัณฑแปรรูปจากปลาบานทาดินแดง บางพระหลวง เมืองนครสวรรค 

  
  ดานศิลปะการแสดงและดนตรี 

ลําดับที่ รายการ ตําบล อําเภอ 
๑ หุนกระบอกแมเชวง ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค 
๒ รํากลองยาว ทํานบ ทาตะโก 
๓ ปพาทยไทย ลาดยาว ลาดยาว 
๔ เพลงฉอยแมทองใบ จินดา ลาดยาว ลาดยาว 
๕ รําโทน พยุหะ พยุหะคีรี 
๖ การรอง รํา เตน ชาวไทดําตําบล ชุมแสง ชุมแสง 
๗ การเลนมะคอนไทดํา ชุมแสง ชุมแสง 
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ลําดับที่ รายการ ตําบล อําเภอ 
๘ รํานาฎนารี ศรีตะครอ ตะครอ ไพศาลี 
๙ โขนสดโรงเรียนบานสระงาม บานมะเกลือ เมืองนครสวรรค 

๑๐ รําฟอนภูไท แมวงก แมวงก 
๑๑ รํากลองยาว พยุหะ พยุหะคีรี 
๑๒ ระบําคางคาว บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย 

 
  ดานโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ลําดับที่ รายการ ตําบล อําเภอ 
๑ วัดเขาดินใต เขาดิน เกาเลี้ยว 
๒ วัดถ้ําเนินพระปรางค พันลาน ชุมแสง 
๓ โคกปราสาท ดอนคา ทาตะโก 
๔ วัดเขาหนอ บานแดน บรรพตพิสัย 
๕ โคกเศรษฐีหรือนาไรนาเดียว โคกเดื่อ ไพศาลี 
๖ ตึกอีกา โคกเดื่อ ไพศาลี 
๗ เมืองอไภยสาวี (เมืองอภัยศาลี) สําโรงชัย ไพศาลี 
๘ โคกพระยาเผาเขา สําโรงชัย ไพศาลี 
๙ วัดกระดีทอง นครสวรรคออก เมืองนครสวรรค 

๑๐ วัดจอมคีรีนาคพรต นครสวรรคออก เมืองนครสวรรค 
๑๑ วัดชองลม บานมะเกลือ เมืองนครสวรรค 
๑๒ วัดบน บานมะเกลือ เมืองนครสวรรค 
๑๓ เมืองพระบาง ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค 
๑๔ วัดเขากบ ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค 
๑๔ เขาบวชนาค ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค 

 
ขอมูลผลิตภัณฑวัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand) : CPOT 

ประเภท ชื่อผลิตภัณฑ 
ระดับที่ไดรับการประเมิน 
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 

สรางสรรค ผาจันเสน    
สรางสรรค โคมไฟเรือโบราณจักสานไมไผ    

 
       ผลิตภัณฑสินคา OTOP  ผูประกอบการและผูผลิตสินคาข้ึนทะเบียนกับสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครสวรรคจํานวน ๑,๓๐๘ ราย สินคาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น จํานวน ๒,๕๒๘ ผลิตภัณฑ 
แบงเปนประเภทของใชของตกแตงของที่ระลึก จํานวน ๘๑๒ ผลิตภัณฑ อาหาร จํานวน ๑,๑๖๘ 
ผลิตภัณฑ  ผาและเครื่องแตงกายจํานวน ๑๒๑ ผลิตภัณฑ  ผลิตภัณฑจากสมุนไพรไมใชอาหาร จํานวน 
๓๔๘ ผลิตภัณฑ และเครื่องดื่ม จํานวน ๗๙ ผลิตภัณฑ  ผลิตภัณฑที่มี ระดับ ๕ ดาว จากการคัดสรรสุด
ยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ป ๒๕๕๙ ไดแก ลูกชิ้นปลากราย, ขนมโมจิ, ไดฟูกุ, น้ําผึ้ง, น้ํามะนาว, 
จมูกขาวกลอง, เรือโบราณ, เครื่องประดับจากกะลามะพราว, ผลิตภัณฑสมุนไพร เปนตน 
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จํานวนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ของจังหวัดนครสวรรค ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
ที่ อําเภอ จํานวนผูผลิต จํานวนผลิตภณัฑ 
๑ เกาเลี้ยว ๕๖ ๑๐๓ 
๒ โกรกพระ ๖๕ ๑๕๕ 
๓ ชุมตาบง ๔๒ ๙๐ 
๔ ชุมแสง ๗๔ ๒๒๒ 
๕ ตากฟา ๑๐๗ ๑๔๘ 
๖ ตาคลี ๘๐ ๑๙๙ 
๗ ทาตะโก ๑๐๒ ๑๖๔ 
๘ บรรพตพิสัย ๗๒ ๑๐๗ 
๙ พยุหะคีรี ๖๗ ๑๓๘ 

๑๐ ไพศาลี ๗๓ ๑๐๙ 
๑๑ เมืองฯ ๓๑๐ ๖๔๙ 
๑๒ แมเปน ๔๖ ๑๑๕ 
๑๓ แมวงก ๖๕ ๑๒๓ 
๑๔ ลาดยาว ๘๙ ๑๑๓ 
๑๕ หนองบัว ๖๐ ๙๓ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๓๐๘ ๒,๕๒๘ 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค  ขอมูล ณ กันยายน ๒๕๖๑ 

 

 8.1  ทรัพยากรนํ้า 
   ทรัพยากรน้ําตามธรรมชาติของจังหวัดนครสวรรคไดมาจากแหลงที่สําคัญ ๒ แหลง ไดแก 
แหลงน้ําผิวดิน และแหลงน้ําใตดิน ดังนี้  

  แหลงนํ้าผิวดิน 
   แหลงน้ําผิวดิน ไดแก น้ําในแมน้ําและลําหวยลําคลองสายตาง ๆ ซึ่งมีตนกําเนิดจากภูเขา
ทางดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของจังหวัด มีตนกําเนิดจากที่อื่นแลวไหลผานจังหวัดนครสวรรค แมน้ํา
สายใหญที่มีประโยชนและมีความสําคัญตอความเปนอยูและเศรษฐกิจของประชากร ไดแก แมน้ําเจาพระยา 
แมน้ําปง และแมน้ํานาน นอกนั้นเปนลําน้ําสายเล็ก ซึ่งสวนใหญจะไหลลงสูแมน้ําดังกลาวเกือบทั้งสิ้น ดังนั้น 
แหลงน้ําผิวดินในจังหวัดนครสวรรคที่สําคัญ ๆ จึงไดแก  

๑. แมนํ้าเจาพระยา เกิดจากการไหลมารวมกันของแมน้ําปง และแมน้ํานานที่บริเวณ
ปากน้ําโพ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค แลวไหลลงทางทิศใตสูภาคกลางตอนใตและออกสูทะเลที่อาวไทย
เปนแมน้ําสายสําคัญที่มีประโยชนทั้งทางดานการเกษตร การคมนาคม การอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภค 
ของบริเวณริมสองฝงแมน้ํามาเปนเวลาชานานแลว และยังเปนแหลงประมงน้ําจืดที่สําคัญอีกดวย  

๒. แมนํ้าปง เปนแมน้ําสายใหญที่มีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาภาคเหนือ ไหลผานทองที่
อําเภอบรรพตพิสัย อําเภอเกาเลี้ยว มาบรรจบกับแมน้ํานานเปนแมน้ําเจาพระยา บริเวณตําบลปากน้ําโพ                  
เปนแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญอีกสายหนึ่ง ทั้งในดานการเกษตรอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของ
ประชากรบริเวณสองฝงแมน้ํา  
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๓. แมนํ้านาน เปนลําน้ําสายใหญ มีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาผีปนน้ํา จังหวัดนาน ไหลผาน
จังหวัดสําคัญ คือ พิษณุโลก พิจิตร และผานทองที่อําเภอชุมแสง เขาอําเภอเมืองนครสวรรค กอนมาบรรจบ
กับแมน้ําปง ที่ตําบลปากน้ําโพ เปนแหลงน้ําที่ใชประโยชนทั้งดานการเกษตร การคมนาคม การอุปโภค
บริโภค  

๔. แมนํ้ายม ตนกําเนิดจากเทือกเขาในจังหวัดแพร ไหลผานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัด
กําแพงเพชร ในภาคเหนือลงมาจนบรรจบกับแมน้ํานาน ที่ตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง สามารถใชประโยชน 
ในดานการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชากรบริเวณสองฝงแมน้ําไดเปนอยางดี  

๕. ลําแมนํ้าวงก ตนกําเนิดจากเทือกเขาสูงจังหวัดตาก ไหลผานทางอําเภอลาดยาว               
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครสวรรค เปนแมน้ําวังมาไหลลงสูแมน้ําสะแกกรังที่จังหวัดอุทัยธานี 
สามารถใหประโยชนดานเพาะปลูกไดดีและอาจมีปริมาตรน้ําเกิดความตองการในฤดูฝน ซึ่งทําใหเกิดน้ําทวมได  

๖. คลองโพธิ์ มีตนกําเนิดจากเทือเขาสูงในทองที่อําเภอแมเปน ทางดานทิศตะวันตกของ
จังหวัดนครสวรรค และไหลเลียบเขตจังหวัดมารวมกับลําน้ําแมน้ําวงกในอําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี 
เปนลําน้ําที่มีน้ําไหลผานตลอดทั้งป สามารถใชประโยชนในดานการเพาะปลูกและ การอุปโภคบริโภค  

๗. คลองบางไผ-บางประมุง แยกจากแมน้ําปงที่อําเภอบรรพตพิสัย ผานตําบลทาซุด       
ไหลออกแมน้ําเจาพระยาที่ตําบลบางมะฝอ อําเภอโกรกพระ  

๘. บึงบอระเพ็ด เปนบึงที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย มีอาณาเขตครอบคลุม ๓ อําเภอ 
ของจังหวัดนครสวรรค คือ อําเภอเมืองนครสวรรค อําเภอชุมแสง และอําเภอ ทาตะโก มีเนื้อที่ประมาณ 
๑๓๒,๗๓๗ ไร ๕๖ ตารางวา  
    แหลงนํ้าใตดิน  
    แหลงน้ําใตดินของจังหวัดนครสวรรค ประกอบดวยช้ันดินเหนียวสลับดินทรายจากแมน้ํา
ปง แมน้ํานานในลุมแมน้ําแคบๆ ขนานไปกับสายลําน้ํากวางไมเกิน ๓๐ กิโลเมตร แบงออกไดเปน ๒ สวน คือ 
   ๑. อยูทางตอนเหนือของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งพบชั้นของน้ํา น้ําชั้นแรกอยูลึกประมาณ                
๒๐ เมตร จากผิวดินช้ันสอง ๓๐ - ๔๐ เมตร จากผิวดินชั้นสาม ๖๐ - ๗๐ เมตร และอาจพบอยูลึกถึง ๑๒๐ 
เมตร จากผิวดิน ชั้นหินที่รองรับขางใตเปนหินพวก Andesile, Limestone, Phylite, Rhyolite  
                     ๒. อยูใตบึงบอระเพ็ดบริเวณตั้งแตตําบลปากน้ําโพ ในเขตอําเภอเมืองนครสวรรคลงมา               
พบชั้นน้ําชั้นแรกอยูลึกประมาณ ๑๕ เมตร จากผิวดิน ชั้นที่สองประมาณ ๓๓ เมตร จากผิวดิน หินที่รองรับ  
ขางใต ไดแก หินแปร หินชนวน (Slate) และพบความเค็มของน้ําในพื้นที่อําเภอชุมแสง  
                    แหลงน้ําบาดาลในภาคเหนือเปนแหลงน้ําบาดาลที่เปนหินรวนโดยเฉพาะที่ดินแถบบริเวณ             
ที่ราบลุมแมน้ํายมและแมน้ํานาน (อุตรดิตถ-นครสวรรค ตามลักษณะของธรณีวิทยาจัดอยูในแหลงเจาพระยา
ตอนบน สภาพแหลงน้ําบาดาลที่เปนหินรวนบริเวณดังกลาวใหน้ํามาก) คุณภาพน้ําสวนใหญเปนน้ําจืด           
แตบริเวณนี้มีปริมาณของสารละลายเหล็กอยูสูง ถาจะนําไปใชบริโภคจําตองมีวิธีขจัดเหล็กออกเสียกอน  
 8.2 ทรัพยากรปาไม 
  ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนครสวรรคมีพื้นที่ที่ยังคงสภาพปา ๕๖๘,๑๐๗.๓๒ ไร  คิดเปน 
รอยละ ๙.๕๔  ของพื้นที่จังหวัด (สํานักจัดการที่ดินปาไม, กรมปาไม)  ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไดรับการคุมครองตาม
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  เปนปาสงวนแหงชาติจํานวน ๖ ปา เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 
๑,๓๑๙,๒๙๓.๒๕ ไร  โดยไดกําหนดใหเปน  ๑) พื้นที่ปาอนุรักษ  (อุทยานแหงชาติ ฯลฯ) จํานวน  
๓๒๓,๓๗๕ ไร  ๒) มอบพื้นที่ให สปก. ๓๖๙,๔๐๒.๕๖ ไร  คงเหลือพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  จํานวน  
๖๒๖,๕๑๕.๖๙  ไร  ไดแก 
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                     ปาเขาคอก ปาเขาโลมนาง ปาเขาสอยดาว เปนปาสงวนแหงชาติตามประกาศ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๑๓ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๖ อยูในทองที่ตําบลวังน้ําลัด ตําบลโคกเดื่อ ตําบลวังขอย และ
ตําบลตะครอ อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๑๐๕,๖๐๐ ไร 

 ปาเขาสนามชัย เปนปาสงวนตามประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕๙ พ.ศ. ๒๕๐๖              
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พ.ศ. ๒๔๘๑ อยูในทองที่ตําบลเขากะลา อําเภอ 
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค เนื้อที่ ๑๗.๓๗ ตารางกิโลเมตร โดยพบไมเต็ง ไมรัง ไมแดง ไมมะคาโมง ฯลฯ 
ขึ้นอยูในพื้นที่เปนปริมาณมาก  

 ปาเขาสูง ปาเขาลวก ปาชางฟุบ เปนปาสงวนตามประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พ.ศ. ๒๔๘๑ อยูในทองที่ตําบลธารทหาร 
ตําบลหนองบัว ตําบลหนองกลับ อําเภอหนองบัว และตําบลโคกเดื่อ ตําบลตะครอ อําเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค เนื้อที่ประมาณ ๑๖๑๖ ตารางกิโลเมตร  โดยพบไมแดง ไมเต็ง ไมรัง ไมเหียง ไมชิงชัง ซึ่งเปนไม            
มีคาข้ึนอยูในพื้นที่เปนปริมาณมาก 

 ปาเขาสูงและปาเขาพระ เปนปาสงวนแหงชาติตามประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 
๑,๒๓๙ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๘ อยูในทองที่ตําบลทุงทอง ตําบลหนองกลับ ตําบลหนองบัว ตําบลวังบอ ตําบลธาร
ทหาร อําเภอหนองบัว ตําบลวังน้ําลัด อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค เนื้อที่ประมาณ ๖๕,๘๐๐ ไร 

 ปา เขาหลวง  เปนป าสงวนแห งชาติตามประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่  ๗๐๓                           
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๗ อยูในทองที่ตําบลวังมา อําเภอลาดยาว ตําบลหนองกรด อําเภอเมืองนครสวรรค และ 
ตําบลบางประมุง ตําบลนากลาง ตําบลศาลาแดง ตําบลเนินศาลา อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค เนื้อที่
ประมาณ ๕๕,๓๑๒ ไร พบไมเต็ง ไมรัง ไมประดู ไมแดง ไมชิงชัง และไมชนิดอื่นที่มีคาจํานวนมาก 

 ปาดงยางหวยพลับ เปนปาสงวนตามประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๐๑ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พ.ศ. ๒๔๘๑ อยู ในทองที่ตําบลบานแดน         
อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค เนื้อที่ประมาณ ๑.๖ ตารางกิโลเมตร (๑,๐๐๐ ไร) ปจจุบันไดมอบ
พื้นที่ใหกับ สปก. ทั้งหมด 

 ปาแมวงก – แมเปน เปนปาสงวนตามประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๐๑ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พ.ศ. ๒๔๘๑ อยูในทองที่ตําบลหวยน้ําหอม อําเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค ๑,๗๒๙.๑๖ ตารางกิโลเมตร พบไมสัก ยาง ตะเคียน มะคา และไมมีคาอื่นๆ 

 
สรุปพื้นที่ปาไมและการใชประโยชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค 

ลําดับ ปา 
เนื้อที่ตาม

กฎกระทรวง (ไร) 
พื้นที่อทุยาน

แหงชาติฯ (ไร) 
พื้นทีท่ี่มอบให 

สปก. (ไร) 
พื้นที่ปาสงวน
คงเหลือ (ไร) 

๑ ปาแมวงก – แมเปน ๑,๐๘๐,๗๒๕.๐๐ ๒๗๙,๔๘๐.๐๐ ๓๑๖,๓๐๐.๔๙ ๔๘๔,๙๔๔.๕๑ 
๒ ปาเขาหลวง ๕๕,๓๑๒.๐๐ ๔๒,๔๓๐.๐๐ ๖,๓๔๓.๗๕ ๖,๕๓๘.๒๕ 
๓ ปาเขาสนามชัย ๑๐,๘๕๖.๒๕ - ๗,๑๕๐.๕๐ ๓,๗๐๕.๗๕ 
๔ ปาเขาสูงและปาเขาพระ ๖๕,๘๐๐.๐๐ - ๒๖,๗๗๐.๐๐ ๓๙,๐๓๐.๐๐ 
๕ ปาเขาคอก ปาเขาโลมนาง ปา

เขาสอยดาว 
๑๐๕,๖๐๐.๐๐ ๑,๔๖๕.๐๐ ๑๑,๘๓๗.๘๒ ๙๒,๒๙๗.๑๘ 

๖ ปาดงยางหวยพลับ ๑,๐๐๐.๐๐ - ๑,๐๐๐.๐๐ - 
รวม  ๑,๓๑๙,๒๙๓.๒๕ ๓๒๓,๓๗๕.๐๐ ๓๖๙,๔๐๒.๕๖ ๖๒๖,๕๑๕.๖๙ 
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สรุปพื้นที่ปาอนุรักษในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค 

ลําดับ ชื่อปา ไร ประกาศ 
๑ อุทยานแหงชาติแมวงก ๒๗๙,๔๘๐ พระราชกฤษฎีกา  วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๓๐ 
๒ เขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด ๖๖,๒๕๐ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๑๘ 
๓ วนอุทยานเขาหลวง ๔๒,๔๓๐ ประกาศกรมปาไม  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๓๙ 

๔ วนอุทยานถ้ําเพชร-ถ้ําทอง ๔,๖๕๙ ประกาศกรมปาไม  วันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๔๐ 
๕ สวนรุกขชาติไพศาลี ๑,๔๖๕ ประกาศกรมปาไม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

รวม  ๓๙๔,๒๘๔  

   จากการสํารวจทรัพยากรปาไมโดยใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียม พบวาขอมูลลาสุด ในป 
๒๕๖๐ จังหวัดนครสวรรคมีเนื้อที่ปาทั้งสิ้น  ๙๐๘.๙๗  ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๙.๕๔ ของเนื้อที่
จังหวัด ดังนี้   
 

เนื้อที่ปาไมของจังหวัดนครสวรรค ป พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๖๐ 
ป พ.ศ. พื้นที่ (ตร.กม.) % ของพื้นที่จังหวัด 
๒๕๔๗ ๘๔๘.๒๕ ๘.๘๔ 
๒๕๔๘ ๘๑๘.๑๓ ๘.๕๒ 
๒๕๔๙ ๘๑๗.๘๕ ๘.๕๒ 
๒๕๕๑ ๘๘๑.๑๐ ๙.๑๘ 
๒๕๕๖ ๘๘๑.๑๐ ๙.๑๘ 
๒๕๕๗ ๘๘๑.๘๔ ๙.๒๖ 
๒๕๕๘ ๘๘๖.๕๔ ๙.๓๑ 
๒๕๕๙ ๘๙๓.๙๖ ๙.๓๘ 
๒๕๖๐ ๙๐๘.๙๗ ๙.๕๔ 

ที่มา : http://forestinfo.forest.go.th/,  สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

  ชนิดปาไมของจังหวัดนครสวรรค  ไดแก  ๑) ปาเบญจพรรณ (Mixed Deciduous forest)  
๒) ปาดงดิบ (Evergreen forest) ๓) ปาเต็งรัง (Deciduous dipterocarp forest) พันธุไมเดนและมีคาทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญ  ไดแก  ไมสัก  ที่มีอยูในปาเบญจพรรณทองที่อําเภอแมวงกและอําเภอแมเปน นอกจากนี้
ยังมีไมมีคาทางเศรษฐกิจชนิดอื่นอีก เชน ไมยาง มะคาโมง ตะเคียนทอง แดง ประดู เสลา กระบาก เต็ง รัง 
เหียง หลวง ฯลฯ 
     พืชพรรณไม   
         พืชพรรณไมธรรมชาติในทองที่จังหวัดนครสวรรคประกอบดวย สังคมพืชปาที่ขึ้นอยูในปา 
ชนิดตางๆ ดังนี้  
    - ปาดงดิบเขา พันธุไมที่พบไดสวนมากเปนตนไมวงศไมกอ ไดแก กอเคือบ กอลิ้น กอหนาม 
นอกจากนี้ยังมีไมชนิดอื่นๆ ที่เปนไมเดน  เชน กะเพราตน จําปาปา อบเชย เหมือดคน และดําดง  
เปนตน และตามบริเวณลําตน และกิ่งของตนไมใหญตางๆ เหลานี้จะมีพวกไลเคนและมอสขึ้นปกคลุมอยู
ทั่วไป 
    - ปาดงดิบแลง พันธุไมที่อยูในปาชนิดนี้ที่ เปนไมเรือนยอดเดน ซึ่งเปนไมในวงศยาง 
ไดแก  ยางแดง ยางนา กระบาก พะยอม มะหาด กระบากลัก พลวง และลําดวน สังคมปาดงดิบแลงมีไมผล 
ใหรับประทานหลายชนิดและเปนอาหารของสัตวในพื้นที่ เชน ลําไยปา คอแลน และมะไฟปา เปนตน 
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      - ปา เบญจพรรณ  พันธุไมที ่สําคัญที ่พบในปาชนิดนี ้ เป นไมม ีคาทางเศรษฐกิจ                   
หลายชนิด ไดแก ไมสัก มะคาโมง ประดู ชิงชัง แดง ซอ และเสลาและนอกจากนี้ ยังมีไมพื้นลางซึ่ง
เปนไผชนิดตางๆ ขึ้นอยูไดแก ไผปา ไผไร ไผซางนวล และไผรวก เปนตน 
      - ปาเต็งรัง พันธุไมมีคาที่พบในปาชนิดนี้ ไดแก เต็ง รัง ยางตราด พะยอม มะขามปอม 
สมอไทย ไมพื้นลาง ไดแก ไผเพ็ก ปรง เปนตน  

 ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม  
 จากการสํารวจพรรณไมในจังหวัดนครสวรรคพบพรรณพืช ๑๕๘ ชนิด เชน กรวยปา 

กระเจาะ กระเจียว กระโดน กระถิน กระถินพิมาน กระทกรก กระทอน กระทุมเนิน กระบก กระเบากลัก กุก 
เก็ดแดงกระพี้ เขาควาย กระพี้จั่น กระเจียน กางขี้มอด กาสามปก ขนุน ขวาว ขอย ขอยหนาม 
ขันทองพยาบาท ข้ีหนอน ข้ีหนู ข้ีเหล็ก ข้ีอาย ขี้เหล็กเลือด คนทา คอแลน คํามอกหลวง คํารอก คําแสด แค
ขาว แคทราย แคหัวหมู แคหางคาง งิ้วปา จักหัน จามจุรี จิก แจง ชาพลู ชิงชี่ ซอ แดง ตะโกนา ตะโกพนม 
ตะขบปา ตะครอ เปนตน 

 ในจํานวนนี้พบพรรณพืช ๑ ชนิด เปนพืชถูกคุกคาม ที่จัดอยูในสถานภาพมีแนวโนมใกล 
สูญพันธุ ไดแก ปรงเหลี่ยม และ ๑ ชนิด เปนพืชถิ่นเดียว ไดแก มะลิวัลยเถา  

 พรรณไมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค ที่ไดสํารวจพบในครั้งนี้ไดถูกนําไปใชประโยชน               
ในหลายดาน ทั้งการใชเนื้อไมเพื่อการกอสรางที่อยูอาศัย ประดิษฐเครื่องมืออุปกรณซึ่งใชในชีวิตประจําวัน
ของคนในทองถิ่น การใชประโยชนพรรณพืชที่คุณสมบัติทางยารักษาโรค เปนสมุนไพร บํารุงสุขภาพและ
รักษาอาการเจ็บปวย และพืชสวนใหญสามารถรับประทานเปนอาหารได เชน ดอกสลิด นําไปตมรับประทาน
กับน้ําพริก ใบออนเมาสรอยใชรับประทานเปนผักสด เปนตน อีกทั้งการใชประโยชนจากพรรณไมหลายๆ 
ชนิด กอใหเกิดภูมิปญญาของทองถิ่นที่สั่งสมมาชานาน เกิดความเปนเอกลักษณของทองถิ่นในการใช
ประโยชนทรัพยากรนั้นๆ อีกดวย 

 
    

        โครงสรางการบริหารและอํานาจหนาที่ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง  โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ.2540   มีโครงสรางการบริหาร และบทบาทอํานาจหนาที่  ดังนี้      

 9.1  โครงสรางการบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค   
           (1) ดานการเมือง  ประกอบดวย 

                            ฝายนิติบัญญัติ  ไดแก สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ประกอบไปดวย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ซึ่งราษฎรเลือกตั้งโดยตรง  จํานวน  36  คน วาระของ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  มีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 

        ฝายบริหาร ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงเปนผูบริหาร และมีคณะผูบริหารประกอบดวย รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค  จํานวน 3  คน  เลขานุการนายกฯ และที่ปรึกษานายกฯ  รวมจํานวน  5  คน    

           (2) โครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค   
                              การแบงสวนบริหารราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ตามมาตรา 41 
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 4 แหงพระราชกฤษฎีการะเบียบ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2541, ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ลงวันที่ 29 
กรกฎาคม 2541 เรื่อง การจัดแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  และประกาศ
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องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป
งบประมาณ 2561-2563  ประกอบดวย 

   1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด      
   2. กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
   3. กองแผนและงบประมาณ       
   4. กองคลัง 
   5. กองชาง       
   6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
   7. กองกิจการพาณิชย      
   8. กองสงเสริมคุณภาพชีวิต      
   9. กองพัสดุและทรัพยสิน 
  10. กองการเจาหนาที่       
  11. หนวยงานตรวจสอบภายใน 
 

อัตรากําลังขาราชการ  ขาราชการครู ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ผูบริหาร/สวนราชการ 
ขาราชการ อบจ. ขาราชการครู อบจ. 

รวม  
ขาราชการ 

ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงาน 
จาง 

รวม 
ทั้งสิ้น ปฏิบัติ 

งาน 
ชํานาญ

งาน 
อาวุ
โส 

ปฏิบัติ 
การ 

ชํานาญ
การ 

ตน กลาง สูง 
ครู

ผูชวย 
คศ.
1 

คศ.
2 

คศ.
3 

1. ปลัด อบจ. - - - - - - - 1 - - - - 1 - - 1 

2. รองปลัด อบจ. - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. สํานักปลัดฯ 3 3 - 2 4 1 1 - - - - - 14 5 36 55 

4. กองกิจการสภาฯ - 2 - - 3 3 1 - - - - - 9 1 4 14 
5. กองแผนและ

งบประมาณ 1 1 - 1 4 3 1 - - - - - 11 - 5 16 

6. กองคลัง 6 6 - 2 3 2 1 - - - - - 20 1 2 23 

7. กองชาง 3 20 1 3 6 5 1 - - - - - 39 17 200 256 

8. กองการศึกษาฯ - 1 - 4 2 - 1 - 5 5 16 12 46 - 15 61 

9. กองกิจการพาณิชย 1 1 - 4 5 3 1 - - - - - 15 - 74 89 
10. กองสงเสริมคณุภาพ 
ชีวิต - - - 2 5 2 1 - - - - - 10 4 35 49 
11. กองพัสดุและ 
ทรัพยสิน 2 5 - 1 1 2 1 - - - - - 12 - 8 20 

12. กองการเจาหนาที่ 1 1 - 1 4 1 1 - - - - - 9 - 2 11 
13. หนวยตรวจสอบ 
ภายใน 1 1 - 1 2 - - - - - - - 5 - 2 7 

รวม 18 41 1 21 39 22 10 1 5 5 16 12 191 28 383 602 

แหลงที่มาของขอมูล :  กองการเจาหนาที่   ณ  วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  2562 
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    9.2 สถานะทางการคลัง       
                การบริหารรายรับ  
           ตารางแสดงบัญชีรายรับ (รวมเงินอุดหนุน) 3 ป ยอนหลังขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

หมวด รายรับจริงป 2560 รายรับจริงป  2561 ประมาณการป 2562 

1. ภาษีอากร 41,387,070.82 36,226,487.26 40,800,000.00 

2. คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 4,255,707.40 4,245,189.51 1,940,000.00 

3. รายไดจากทรัพยสิน 10,183,405.42 10,988,167.84 9,050,000.00 

4.รายไดเบ็ดเตล็ด 3,998,080.00 2,438,189.00 3,270,000.00 

5. รายไดจากทุน 178,100.00 35,000.00 100,000.00 

6. รายไดรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท. 602,070,854.66 610,884,324.44 601,000,000.00 

7. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให อปท. 214,485,537.00 216,164,561.00 214,000,000.00 

รวมรายไดทั้งส้ิน 876,558,755.30 880,981,919.05 870,160,000.00 

 แหลงที่มาของขอมูล :  กองคลัง   ณ  วันที่ 29  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

 การบริหารรายจาย       
           ตารางแสดงบัญชีรายจาย (รวมเงินอุดหนุน) 3 ป ยอนหลังขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

หมวด 
รายจายจริงป 

2560 
รายจายจริงป 

ป 2561 
ประมาณการ 

ป 2562 

    1. รายจายประจํา    

       - งบกลาง 67,494,022.14 80,216,810.12 101,211,880.00 
       - งบบุคลากร 144,059,647.64 147,762,257.80 173,522,280.00 

       - งบดําเนินการ 313,984,678.14 288,492,134.33 357,199,200.00 

       - งบลงทุน 252,430,154.00 241,159,365.20 236,187,090.00 
       - งบรายจายอ่ืนๆ  30,000.00 30,000.00 30,000.00 
       - งบเงินอุดหนุน 3,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 
รวม 781,498,501.92 759,660,567.45 870,150,450.00 
   2. รายจายจําแนกตามแผนงาน    
        - ดานบริหารทั่วไป 183,820,525.66 179,789,120.11 260,879,680.00 

        - ดานบริการชุมชนและสังคม 426,324,700.22 403,748,493.65 440,234,790.00 

        - ดานการเศรษฐกิจ 103,859,253.90 95,906,143.57 67,824,100.00 

- ดานการดําเนินงานอื่นๆ 67,494,022.14 80,216,810.12 101,211,880.00 

    แหลงที่มาของขอมูล :  กองคลัง   ณ  วันที่ 29  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) 
 ยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป ประกอบดวย                   

๖  ยุทธศาสตร  ไดแก  
(๑)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคง    
(๒)  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๓)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย    
(๔)  ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
(๕)  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
(๖)  ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12   

   ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ มี 10 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน  
 ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ                        
                     ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 

 
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   1.3.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2560 – 2565) ฉบับทบทวน 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
กับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง  

ยุทธศาสตรท่ี ๑  พัฒนาการทองเที่ยวและธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพ สามารถสราง
มูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน และกระจายประโยชนอยางทั่วถึง รวมทั้งตอยอด
การผลิตสินคาและบริการ ที่มีศักยภาพสูงดวยภูมิปญญาและนวัตกรรม  

ยุทธศาสตรท่ี ๒  ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

สวนที่ 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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(สวนที่ 2) - 2 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สรางมูลคาเพิ่มสูง 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล
ผูสูงอายุอยางมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝมือ
แรงงานภาคบริการ  

ยุทธศาสตรท่ี ๕  อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําใหคงความสมบรูณ จัดระบบบรหิารจัดการน้ํา
อยางเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นทีเ่กษตรใหทั่วถึง ปองกันและแกไขปญหา
มลพิษหมอกควัน อยางยั่งยืน 

 
  1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 แผน 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565)  
        เปาหมายการพัฒนา “ศูนยกลางสินคาเกษตรปลอดภัยที่มนีวัตกรรม การทองเที่ยวธรรมชาติ 
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมล้ําคา ยกระดับคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน  

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 (พ.ศ.2561-2564) 
ตําแหนงการพัฒนา (Positioning) 

1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย 
เพิ่มมูลคาและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค  

2. การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร 
และวัฒนธรรมที่ไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของนักทองเที่ยวใน
ระดับสากล  

เปาหมายการพัฒนา 
“ศูนยกลางสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีนวัตกรรม การทองเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมล้ําคา                                

ยกระดับคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน ” 
พันธกิจ (Mission) เปาประสงค (Goal) 

1.  ผลิตและแปรรูปขาว สินคาเกษตรปลอดภัยและอินทรียที่มี
คุณภาพมาตรฐาน โดยใชนวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มมูลคา  

2.  พัฒนาการตลาดการคาขาวและสินคาเกษตรสูตลาด
เปาหมาย ทั้งในและตางประเทศ  

3.  พัฒนาการทองเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรม เชิงสุขภาพ ตลาดไมซ (MICE) เพื่อใหได
มาตรฐานสากล  

1.  ผลผลิตขาวและสินคาเกษตรปลอดภัยและอินทรีย แปรรูป 
ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มมูลคา มีคุณภาพมาตรฐาน  

2.  เพิ่มชองทางการตลาดคาขาวและสินคาเกษตรสูตลาด
เปาหมายสากล  

3.  เชื่อมโยงการทองเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
เชิงเกษตรและเชิงสุขภาพ ตลาดไมซ (MICE) เพื่อใหได
มาตรฐานสากลและชุมชนมีสวนรวม  

ประเด็นการพัฒนา 
1. พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินคา
เกษตรปลอดภัยและอินทรียดวยนวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาและ
ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน  

2. พัฒนาศักยภาพทางการทองเที่ยว ใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลเพื่อคนทั้งมวล  

ตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนา 
1.  ผลผลิตตอไรและจํานวนผลิตภัณฑของสินคาเกษตร 

ปลอดภัย และเกษตรแปรรูปไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น (ปละ 2%)  
2.  พื้นที่การผลิตเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น(ปละ 2%)  
3.  รอยละของเกษตรปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน (ปละ 2%)  
4.  รอยละของเครือขาย/กลุมวิสาหกิจชุมชนที่เขารวมโครงการ

ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น (ปละ 2%)  
5.  รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑแปรรูปดวยนวัตกรรม เทคโนโลย ี         

เพิ่มมูลคา เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (ปละ 2%)  
 

1. รอยละของจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ปละ 3%)  
2. รอยละของรายไดจากการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ปละ 3%)  
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(สวนที่ 2) - 3 

แนวทางการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนา 
1.  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการ

น้ํา เพื่อการขนสง และระบบโลจิสติกส สําหรับรองรับ
การคา การลงทุน การเกษตร และการทองเที่ยว  

2.  พัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป การตลาด ขาว/สินคา
เกษตรปลอดภัยและอินทรียไดมาตรฐาน เพื่อมุงสูเกษตร
อินทรีย ตามความเหมาะสมของพื้นที่ (Zoning)  

3.  ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรดานการเกษตร  
4.  สงเสริมและสนับสนุนการใชนวัตกรรม เพื่อแปรรูปขาวและ

สินคาเกษตรในการยกระดับขีดความสามารถการแขงขัน
ทางการคาของกลุมจังหวัด  

1. พัฒนา/ฟนฟูแหลงทองเที่ยว และเสนทางการเชื่อมการ
ทองเที่ยว ตามมาตรฐานการทองเที่ยว  
2. พัฒนาสินคา บริการและปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวใหได 
ระดับมาตรฐาน  
3. พัฒนาการตลาดการทองเที่ยว  
4. พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรดานทองเที่ยว  

 
  1.3.3   แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561-2565)    
       ตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 

1. เกษตรและอุตสาหกรรม  (ขาว ออย มันสําปะหลัง) 
2. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ

     เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค    
     “นครสวรรคคนธรรมดี สังคมพอเพียง ชุมทางขนสงทางราง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ สิ่งแวดลอมยั่งยืน” 

          ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
   ประเด็นที่ 1 สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาเมืองสวรรค 

 วัตถุประสงค  เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GPP)  ภาคเกษตร (ดานเกษตรกรรมและประมง) 
และนอกการเกษตร (ดานสุขภาพและกิจกรรมเพื่อสังคม ดานขนสงและการเก็บรักษา ดานการบริการที่พักและ
กิจกรรมการใหบริการอาหาร ดานการคาสงและคาปลีก การซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต)   

 เปาหมายและตัวชี้วัด  ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร (ดานเกษตรกรรมและ
ประมง) และนอกการเกษตร (ดานสุขภาพและกิจกรรมเพื่อสังคม ดานขนสงและการเก็บรักษา ดานการบริการ
ที่พักและกิจกรรมการใหบริการอาหาร ดานการคาสงและคาปลีก การซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต)
เพิ่มขึ้นรอยละ 5 โดยใชฐานป 2560 

แนวทางการพฒันา 
                 1. เปนศูนยกลางดานการดูแลสุขภาพ (Health and Medical Hub) 
                        2.  จัดการศึกษาและฝกอบรมเพื่อความกาวหนาในอนาคต (Education and Training for the future 

3. ยกระดับเกษตรสูเกษตรอินทรีย (Agriculture and Organic Paradise)                        
    4. วางระบบขนสงและศูนยกลางการกระจายสินคา (Vehicles and Logistics Center) 

   5. ประสบการณทองเที่ยวเมืองแหงความสุข ( Experience Tourism) 
 6. พัฒนาเมอืงแหงดิจิตอลเพื่อการพาณิชย (New Digital Commerce ) 

            ประเด็นที่ 2 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
               วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
2) เพื่อใหประชาชนไดรับสวัสดิการทางสังคมแลเขาถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขอยาง

ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3) เพื่อใหทุกภาคสวนมีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 
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(สวนที่ 2) - 4 

4) เพื่อใหทุกภาคสวนมีการขยายผลจากโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริเพิ่มมากขึ้น 
5) เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

 เปาหมายและตัวช้ีวัด 
1) รอยละของการเจ็บปวยดวยโรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง และ

มะเร็งมีสัดสวนลดลง อยางนอยรอยละ 2 ตอป 
2) รอยละของประชาชนที่มีสิทธิเขาถึงหลักประกันสุขภาพทุกระบบ และกองทุนการออม

แหงชาติเพิ่มขึ้น รอยละ 5 ตอป 
3) สัดสวนปริมาณเงินกูยืมตอรายไดเงินสดสุทธิทางเกษตรลดลง ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป 
4) รอยละของชุมชน และหนวยงาน ไดนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน

ชีวิตและพัฒนาหนวยงานเพิ่มมากขึ้น อยางนอยรอยละ 5 ตอป 
5) อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมตอประชากรแสนคนลดลง อยางนอยรอยละ 5 ตอป 
6) สัดสวนคดีที่จับกุมไดตอคดีที่รับแจงเพิ่มขึ้น อยางนอยรอยละ 5 ตอป 

 แนวทางการพัฒนา 
1) ดานพัฒนาสุขภาวะ  
2) ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว 
3) ดานสรางสังคมการเรียนรูและวิถีพอเพียง 
4) ดานสรางความมั่นคงปลอดภัย 

 ประเด็นที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
          วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชฐานขอมูลในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2) เพื่อใหทุกภาคสวนของจังหวัดมีการจัดการขยะอยางถูกหลักวิชาการ  
3) เพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4) เพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงานและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
5) เพื่อใหจังหวัดมีระบบปองกันและมีความพรอมในการรับมือกับสาธารณภัย  

         เปาหมายและตัวชี้วัด 
1) จํานวนระบบฐานขอมูลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการจัดทํา

อยางมีคุณภาพและทันสมัยอยางตอเนื่อง สามารถใชในการวางแผนพัฒนาจังหวัดได มีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางนอย 
ปละ 1 ฐาน 

2) รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการกําจัดขยะอยางถูกหลักวิชาการ รอยละ  
13 ตอป  

3) รอยละของพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น อยางนอยรอยละ 1 โดยเทียบกับพื้นที่ปาไมของจังหวัด 
4) รอยละของปริมาณการใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ตอป 
5) หมูบานชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติโดยการสรางเขื่อนริมตลิ่ง

แมน้ํา จํานวน 3 แหง 
       แนวทางการพัฒนา 

1) อนุรักษ และฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบรูณ 
2) จัดการคุณภาพสิง่แวดลอมอยางมปีระสิทธิภาพและเหมาะสม 
3) อนุรักษพลังงานและพฒันาการใชพลังงานทดแทน 
4) พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสทิธิภาพ 
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           ประเด็นที่ 4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 
           วัตถุประสงค 

1) เพื่อสงเสรมิใหหนวยงานภาครัฐมกีารบรหิารงานแบบธรรมาภิบาลเพิม่มากขึ้น 
2) เพื่อสงเสรมิใหหนวยงานภาครัฐมกีารพฒันานวัตกรรม 

เปาหมายและตัวช้ีวัด 
1) รอยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) มีคะแนนสูงขึ้นรอยละ 5 
2) รอยละจํานวนนวัตกรรมภาครัฐ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 5 ตอป 

 แนวทางการพฒันา 
1) เสริมสรางระบบธรรมาภิบาลที่ด ี
2) พัฒนานวัตกรรมภาครัฐ 
3) สงเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีอยางยัง่ยืน 

แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561-2565)  
ตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 

เกษตรและอุตสาหกรรม  (ขาว ออย มันสําปะหลัง) การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค 
“ ” 

ประเด็นการพัฒนา 
1. สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวย 
    แนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค 

2. พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
    และสรางสงัคมพอเพียง 

3. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

    และสิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน 

4. เสริมสรางธรรมาภิบาล
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด (KPI) 
1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) กิจกรรมดาน สุขภาพและกิจกรรม 
    เพื่อสังคมสงเคราะห เพิ่มข้ึนรอยละ  5 โดยใชฐานป 2560 
2. รอยละของผูปวยที่สงตอออกนอกพื้นที่ (Refer Out)  ลดลงรอยละ 10  
    ตอป โดยใชฐานป 2560 
3. รอยละของผูสูงอายุที่รับบริการในศูนยดูแลผูสูงอายุดานสุขภาพ เพิ่มข้ึน 
    รอยละ 10 ตอป โดยใชฐานป  2560 
4. รอยละของแรงงานที่มีทักษะฝมือเพิ่มขึ้น รอยละ 5  ตอป โดยใชฐานป  
    2560 
5. รอยละของจํานวนสถานประกอบการที่เขารวมพัฒนาทักษะและฝมือ 
    แรงงานเพิ่มขึ้น รอยละ 5 ตอป โดยใชฐานป 2560 
6. จํานวนงานวิจัยและนวัตกรรมดานการศึกษาเพื่ออนาคต  
    จํานวน 1 ผลงาน 
7. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ดานเกษตรกรรมและประมง  
   เพิ่มข้ึนรอยละ 5 โดยใชฐานป 2560 
8. รอยละของพื้นที่แปลงเกษตร/ฟารม ท่ีไดรับรองมาตรฐาน GAP (ไรตอป)  
    หรือมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ตลอดจนเกษตรอินทรีย ประเภทอื่นๆ  
    เพิ่มข้ึน รอยละ 10 ของอัตราจากแปลงเดิมที่ไดรับรองมาตรฐาน 
9. อัตราการขยายตัวของมูลคาผลผลิตเกษตรปลอดภัยหรืออินทรียเพิ่มข้ึน 
   ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป 
10. รอยละของเกษตรกรผูทําเกษตรปลอดภัยหรืออินทรียท่ีสงผลผลิตเขาสู 
      ตลาด เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 5  ตอป 
11. รอยละของตนทุนเฉลี่ยพืชหลักลดลง รอยละ 1% ตอป โดยลดลง 5% 
      ในป 2565  
12. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) การขนสงและสถานที่เก็บสินคา  
      เพิ่มขึ้นรอยละ 5 โดยใชฐานป 2560 
13. อัตราการขยายตัวของโครงการกอสรางถนน สะพาน หรือสิ่งปลูกสราง 
      ที่เกี่ยวของ ในทุกระดับ มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาโครงสราง 
      ดานขนสงทุกระบบระดับชาติและภูมิภาคมีสัดสวนเพิ่มข้ึน อยางนอย 
      รอยละ 30 
14. รอยละของบุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบโลจิสติกสเพิ่มข้ึนอยางนอย 
      รอยละ 5 ในแตละป 
15. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ที่พักและบริการดานอาหาร  
      เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ฐานป 2560 
16. จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวระดับ 

1. รอยละของการเจ็บปวยดวยโรคหัวใจ  
    เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดัน 
    โลหิตสูง และมะเร็งรายใหมมีสัดสวนลดลง  
    (Incident rate) ลดลงอยางนอยรอยละ 2  
    ตอป (ฐานป 2560) 
2. รอยละของประชาชนที่มีสิทธิเขาถึง 
    หลักประกันสุขภาพทุกระบบ และกองทุน 
    การออมแหงชาติเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ตอป  
    (ฐานป 2560) 
3. สัดสวนปริมาณเงินกูยืมตอรายไดเงินสด 
    สุทธิทางเกษตรลดลง ไมต่ํากวารอยละ 5  
    ตอป (ฐานป 2560) 
4. รอยละของชุมชน และหนวยงาน ไดนอม 
    นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ 
    ดําเนินชีวิตและพัฒนาหนวยงานเพิ่มมาก 
    ขึ้น อยางนอยรอยละ 5 ตอป (ฐานป  
    2560) 
5. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมตอประชากร 

    แสนคนลดลง อยางนอยรอยละ 5 ตอป  

    (ฐานป 2560) 

6. สัดสวนคดีที่จับกุมไดตอคดีที่รับแจง 
    เพิ่มข้ึน ลดลงอยางนอยรอยละ 5 ตอป  
    (ฐานป 2560) 

 

1. จํานวนระบบฐานขอมูลการจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการ 
    จัดทําอยางมีคุณภาพและทันสมัยอยาง 
    ตอเนื่อง สามารถใชในการวางแผนพัฒนา 
    จังหวัดได มีสัดสวนเพิ่มข้ึน อยางนอยปละ 1  
     ฐาน 
2. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการ 
    กําจัด ขยะอยางถูกหลักวิชาการ อยางนอย 
    รอยละ 13 ตอป (ขอมูลเดิม อปท. มีการ 
    กําจัดขยะอยางถูกหลักวิชาการ  
    รอยละ 61 คงเหลือ รอยละ 39) รอยละ  
    100 ในป  2565 
3. พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น อยางนอยรอยละ 1  
    โดยเทียบกับพื้นที่ปาไมของจังหวัด 
4. รอยละของปริมาณการใชพลังงานทดแทน 
    เพิ่มข้ึน รอยละ 3 
5. หมูบานชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพในการ 
    รับมือกับภัยพิบัติโดยการสรางเขื่อนริมตลิ่ง 
    แมน้ํา เพิ่มขึ้น ปละ  3 แหง 
 

 

 

1. รอยละของผลการประเมินคุณธรรม 
    และความโปรงใส ในการดําเนินงาน 
    ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มข้ึน 
    อยางนอยรอยละ 5 ตอป เมื่อเทียบกับ 
    ปที่ผานมา 
2. รอยละจํานวนนวัตกรรมภาครัฐเพื่อ 
    การพัฒนาทองถิ่นเพิ่มข้ึน อยางนอย 
    รอยละ 5 ตอปเมื่อเทียบกับป 
    ที่ผานมา 
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      แมเหล็ก 1 แหง 
17. การสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยววัฒนธรรม ประเพณีใหโดดเดนเพิ่มขึ้น 
      อยางนอย 1 งานประเพณีตอป 
18. รายไดจากการทองเที่ยวไมนอยกวา 4,500 ลานบาท 
19. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) การขายสงและการขายปลีก  
      การซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 
      โดยใชฐานป 2560 
20. รอยละของเครือขายและจํานวนผูประกอบการที่สามารถดําเนินการคา 
      ดิจิตอลที่มีความนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอยางนอย  
      รอยละ 5  ตอป โดยใชฐานป 2560 

แนวทางการพัฒนา 
1. เปนศนูยกลางดานการดูแลสุขภาพ (Health and  
    Medical Hub) 
2. จัดการศึกษาและฝกอบรมเพื่อความกาวหนาในอนาคต  
    (Education and Training for the future)  
3. ยกระดับเกษตรสูเกษตรอินทรีย (Agriculture and  
    Organic Paradise)  
4. วางระบบขนสงและศนูยกลางการกระจายสินคา  
    (Vehicles & Logistics Center)  
5. ประสบการณทองเที่ยวเมืองแหงความสุข (Experience  
    Tourism)  
6. พัฒนาเมืองแหงดิจิตอลเพื่อการพาณิชย (New Digital  
    Commerce)  

1. ดานพัฒนาสขุภาวะ 
2. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว 
3. ดานสรางสังคมการเรยีนรูและวถิี

พอเพยีง 
4. ดานสรางความมัน่คงปลอดภยั 

1. อนรุักษ และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความ 

    อุดมสมบูรณ 
2. จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมี

ประสิทธิภาพ 
    และเหมาะสม 
3. อนรุักษพลังงานและพัฒนาการใช

พลังงานทดแทน 
4. พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสา

ธารณภยัใหมีประสิทธิภาพ 

1. เสริมสรางระบบธรรมาภิบาล 
ที่ดี 

2. พัฒนานวัตกรรมภาครัฐ 
3. สงเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดี

อยางยั่งยืน 

 
  1.4.4   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ.2561-2565) 

วิสัยทัศน   
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครสวรรค เปนองคกรหลักในการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 

๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 
 
 
 

๑. มีโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ 

๒. มีระบบการคมนาคมที่ไดมาตรฐาน 
๓. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีได

มาตรฐาน 

๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา      
เพื่อการเกษตร 

๒. พัฒนาการคมนาคม 
๓. พัฒนาการสาธารณูปณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

๒.  สงเสริมการทองเที่ยว ๑. มีจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการ
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

๑. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 

๓. พัฒนาการศึกษาและสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

     
  
  
  
  
  
  
  
  

๑. ประชาชนไดรับสวัสดิการทางสังคมและเขาถึง
ระบบการศึกษาและสาธารณสุขอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

๒. สังคมมีความเขมแข็งตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง                               

๓. ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีการออกกําลัง
กายมากขึ้น 

    

๑.  สงเสริมและจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 
๒.  สงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี 

ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาสทางสังคม ให
พึ่งพาตนเองได 

๓.  สงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนมีสุข
ภาวะท่ีดี 

๔.  สงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชนตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๕.  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและประชาชน
ไดออกกําลังกาย 

๔. การอนุรักษและสืบสาน   
    ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
    ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
    และปราชญชาวบาน 
 

 ๑. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และปราชญชาวบานไดรับการ
อนุรักษฟนฟูและสืบสานใหคงอยูตอไป 

 

๑.  อนุรักษ ฟนฟ ูและสืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญา
ทองถิ่นและปราชญชาวบาน 
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ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 

๕. เสริมสรางสังคมเขมแข็ง 
  
  
  
  
  

๑.  ประชาชนมีความรูในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๒.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ตลอดจนหางไกลยาเสพติด 

     

๑.  สงเสริมการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
๒.  สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๓.  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

๖. การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

    
    
  
  

๑. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการ
อนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒. มีการลดปริมาณขยะและกําจัดขยะชุมชนให
ถูกหลักวิชาการ 

๓. ประชาชนมีการใชพลังงานทดแทน ที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

 

๑. อนุรักษ ฟนฟ ูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 

๒. สงเสริมการลดปริมาณขยะใหถูก หลัก
วิชาการ 

๓. สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงาน
ทดแทนเพื่อชุมชน 

   

๗. การสรางธรรมาภิบาลและการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

    
  
  
  

๑. อปท.มีการบริหารจัดการอยางโปรงใส 
 ๒. ประชาชนไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพ 
๓. ประชาชนมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตนตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข 

    

๑. สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวน มสีวน
รวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและ
การใหบริการประชาชน 

๓. สงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข 

   

 

 2. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

  
 

 2.1 วิสัยทัศน  

  “องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน               

แหลงทองเท่ียว การศึกษา ใหมีคุณภาพ และสังคมเขมแขง็” 

 2.2 ยุทธศาสตร 
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม  
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 
 

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ.2561-2565) 
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 2.3 เปาประสงค 

ยุทธศาสตร เปาประสงค 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา                
ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

1) เสนทางคมนาคมและการจราจรไดมาตรฐาน 
2) แหลงน้ําไดรับการพฒันาเพื่อทําการเกษตรและอปุโภค-บริโภค 

อยางเพียงพอ 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา              
ดานการทองเที่ยว 

3) แหลงทองเที่ยวบงึบอระเพ็ดในสงักัด อบจ.นครสวรรค ไดรับการ
พัฒนาดานการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ 

4) แหลงทองเที่ยวในจงัหวัดนครสวรรค ไดมีการสงเสรมิใหประชาชน
รับทราบขอมูลขาวสารการทองเที่ยวอยางทั่วถึง 

 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา               

ดานการศึกษา กีฬา ศาสนา            
และวัฒนธรรม  

5) นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อบจ.นครสวรรค ไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

6) เด็ก เยาวชนและประชาชน ไดรับการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
7) เด็ก เยาวชน ประชาชนและบุคลากรในสังกัด อบจ.นครสวรรค 

ไดรับการสงเสริมใหออกกําลงักายและเลนกีฬา 
8) เด็ก เยาวชน ประชาชน และบุคลากรในสังกัด อบจ.นครสวรรค 

ไดรับการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา            
ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวิต 

9) ผูสงูอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

10) เด็ก นกัเรียน ประชาชน และผูดอยโอกาสที่มรีายไดไมเพียงพอ  
ไดรับการชวยเหลือใหดีขึ้น 

11) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
12) เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรูดานการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
13) อบจ.นครสวรรค มีศักยภาพในการปองกันและบรรเทา          

สาธารณภัย 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บรหิารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน 

14) ประชาชนมีจิตสํานึกและมสีวนรวมในการอนุรกัษ ฟนฟู และ
บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ด ี
15) อบจ.นครสวรรคมีศักยภาพในการปฏิบัตงิานและบรกิาร

ประชาชนไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
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 2.4 ตัวชี้วัด  

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1) ยุทธศาสตรการ
พัฒนา                
ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

 

1) เสนทางคมนาคมและ
การจราจรไดมาตรฐาน 

2) แหลงน้ําไดรับการ
พัฒนาเพือ่ทํา
การเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค   
อยางเพียงพอ 

1) จํานวนพื้นที่ถนนถายโอนที่ไดดําเนินการกอสราง 
ปรับปรงุหรือซอมแซม ที่ อบจ.ดําเนินการเอง 

2) ระยะทางถนนถายโอนและถนนเกินศักยภาพ          
ที่ไดดําเนินการกอสรางปรบัปรุงหรือซอมแซม       
ที่จางเหมา 

3) รอยละความพึงพอใจของผูใชบรกิารดานคมนาคม
และการจราจรอยูในระดบัด ี

4) จํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชนจากการขุดเจาะ/
เปาลางบอน้ําบาดาล 

5) จํานวนพื้นที่ทําการเกษตรที่ไดรบัการพัฒนา          
แหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

2) ยุทธศาสตรการ
พัฒนา              
ดานการทองเที่ยว 

1) แหลงทองเที่ยว            
บึงบอระเพ็ดในสงักัด 
อบจ.นครสวรรค              
ไดรับการพัฒนา      
ดานการทองเที่ยว     
อยางมีคุณภาพ 

2) แหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดนครสวรรค          
ไดมีการสงเสรมิให
ประชาชนรบัทราบ
ขอมูลขาวสารการ
ทองเที่ยวอยางทั่วถึง 

6) รอยละของจํานวนนักทองเที่ยวทีม่าเที่ยว          
บึงบอระเพ็ดเพิ่มขึ้น 

7) รอยละความพึงพอใจของนักทองเที่ยวอยูในระดับดี  
 

3) ยุทธศาสตรการ
พัฒนา               
ดานการศึกษา 
กีฬา ศาสนา            
และวัฒนธรรม  

1) นักเรียนในสถานศึกษา
สังกัด อบจ.นครสวรรค 
ไดรับการศกึษาที่มี
คุณภาพ 

2) เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ไดรับการ
เรียนรูที่มีคุณภาพ 

3) เด็ก เยาวชน 
ประชาชนและ
บุคลากรในสงักัด อบจ.
นครสวรรค ไดรับการ
สงเสรมิใหออกกาํลงั

8) รอยละของจํานวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด 
อบจ.นครสวรรค มีผลการเรียนผานเกณฑ
มาตรฐานของ อปท.                

9) รอยละความพึงพอใจของผูใชบรกิารอยูในระดับดี  
10) รอยละของจํานวนผูเขารวมโครงการดานการ

สงเสริมการเรียนรูผานการทดสอบความรู 60 
คะแนนข้ึนไป  

11) รอยละของจํานวนเด็ก เยาวชน ประชาชนและ
บุคลากรในสงักัด อบจ.นครสวรรค                      
ไดออกกําลงักายและเลนกีฬาเพิม่ขึ้น 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 

กายและเลนกีฬา 
4) เด็ก เยาวชน 

ประชาชน และ
บุคลากรในสงักัด อบจ.
นครสวรรค ไดรับการ
สงเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

 
12) รอยละของจํานวนผูเขารวมโครงการดานการ

สงเสริมและสนบัสนุนการอนรุักษฟนฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 
ผานการทดสอบความรู 60 คะแนนข้ึนไป                       

13) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการดาน 
การสงเสรมิและสนับสนุนการอนรุักษฟนฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 
อยูในระดับดี  

4) ยุทธศาสตรการ
พัฒนา            
ดานการสงเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

1) ผูสงูอายุในสถาน
สงเคราะหคนชราบาน
เขาบอแกว มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

2) เด็ก นกัเรียน ประชาชน 
และผูดอยโอกาสทีม่ี
รายไดไมเพยีงพอ  
ไดรับการชวยเหลือใหดี
ขึ้น 

3) ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

4) เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีความรูดาน
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย     
ทรงเปนประมุข 

5) อบจ.นครสวรรค          
มีศักยภาพในการ
ปองกันและบรรเทา          
สาธารณภัย 

 

14) รอยละของผูสงูอายุในสถานสงเคราะหคนชรา       
บานเขาบอแกวทีเ่ขารวมกจิกรรมการสงเสริม
สมรรถภาพทางสังคมและจิตใจ 

15) รอยละของการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกของ          
ผูพิการ ผูสงูอายุ ตามมาตรฐาน 

16) รอยละของผูสงูอายุในสถานสงเคราะหคนชรา         
บานเขาบอแกวทีเ่ขารวมกจิกรรมการกระตุน
พัฒนาการทางดานรางกายและสมอง 

17) รอยละความพึงพอใจของเด็ก นักเรียน ประชาชน
และผูดอยโอกาส อยูในระดับด ี

18) รอยละของผูเขารวมโครงการดานการสงเสรมิ 
สนับสนุนและพัฒนาดานสังคมและจัดสวัสดิการ 
สามารถนําไปดํารงชีพ/ประกอบอาชีพได 

19)  รอยละความพงึพอใจของผูเขารวมโครงการดาน
การสงเสรมิ สนับสนุนและพัฒนาดานสังคมและ
จัดสวัสดกิาร อยูในระดบัดี  

20)  รอยละของจํานวนผูเขารวมโครงการดานการ
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ผานเกณฑการ
ทดสอบความรู 60 คะแนนขึ้นไป  

21) จํานวนโครงการที่ อบจ.นครสวรรค ดําเนินการ      
ดานการปองกันและบรรเทาธารณภัย 

5) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
บรหิารทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม        
อยางยั่งยืน 

1) ประชาชนมีจิตสํานึก
และมสีวนรวมในการ
อนุรักษ ฟนฟู และ
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 

22) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ             
ดานการอนุรกัษ ฟนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยูในระดบัด ี
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ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 

 
6)  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการ
บรหิารกจิการ
บานเมืองที่ด ี

1) อบจ.นครสวรรค               
มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

23)  อบจ.นครสวรรคมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน        
ผานเกณฑมาตรฐาน LPA (ดานบุคลากร) 

24) รอยละของจํานวนบุคลากรในสงักัด อบจ.
นครสวรรค ที่ไดรับการพฒันาและผานเกณฑ
ทดสอบความรู 60 คะแนนข้ึนไป 

25)  รอยละความพงึพอใจของผูเขารวมโครงการ          
ดานการเพิม่ประสทิธิภาพการปฏบิัติราชการ          
อยูในระดับดี             

 
 

 2.5 คาเปาหมาย   

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ป 2561 2562 2563 2564 2565 
1. จํานวนพื้นที่ถนนถายโอนที่

ไดดําเนินการกอสราง 
ปรับปรงุหรือซอมแซม              
ที่ อบจ. ดําเนินการเอง 

๑๐๐,๐๐๐ 
ตร.ม. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
ตร.ม. 

๑๐๐,๐๐๐ 
ตร.ม. 

๑๐๐,๐๐๐ 
ตร.ม. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
ตร.ม. 

 

2. ระยะทางถนนถายโอนและ
ถนนเกินศักยภาพที่ได
ดําเนินการกอสรางปรบัปรุง
หรือซอมแซม ที่จางเหมา 

๕๕ กม. 
 

 

๕๕ กม. 
 

๕๕ กม. 
 

๕๕ กม. 
 

๕๕ กม. 
 

3. รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชบริการดานคมนาคม
และการจราจรอยูในระดบัด ี

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

4. จํานวนครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชนจากการขุดเจาะ/
เปาลางบอน้ําบาดาล 

4,500 
ครัวเรือน 

4,500 
ครัวเรือน 

4,500 
ครัวเรือน 

4,500 
ครัวเรือน 

4,500 
ครัวเรือน 

5. จํานวนพื้นที่ทําการเกษตรที่
ไดรับการพัฒนาแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร 

30,000 
 ไร 

30,000   
ไร 

30,000      
ไร 

30,000       
ไร 

30,000       
ไร 

6. รอยละของจํานวน
นักทองเที่ยว               
ที่มาเที่ยวบึงบอระเพ็ด
เพิ่มขึ้น (จากฐานขอมลู        
ป 2560) 

รอยละ 2 
 

รอยละ 4 รอยละ 6 รอยละ 8 รอยละ 8 
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ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ป 2561 2562 2563 2564 2565 
7. รอยละความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวอยูในระดับดี  
รอยละ 80 

ขึ้นไป 
รอยละ 80 

ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

8. รอยละของจํานวนนักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัด อบจ.
นครสวรรค มีผลการเรียน         
ผานเกณฑมาตรฐาน       
ของ อปท.               

รอยละ๘๐ 
 

 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ 

9. รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชบริการอยูในระดับดี  

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

10. รอยละของจํานวน
ผูเขารวมโครงการ           
ดานการสงเสรมิการ
เรียนรู ที่ผานการทดสอบ
ความรู 60 คะแนนข้ึนไป  

ไมนอย
กวารอย
ละ ๘๐ 

 

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

11. รอยละของจํานวนเด็ก 
เยาวชน ประชาชนและ
บุคลากรในสงักัด อบจ.
นครสวรรค ไดออกกําลงั
กายและเลนกีฬาเพิ่มขึ้น 
(จากฐานขอมูล ป 2560) 

รอยละ 5 
 

 

รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 20 

12. รอยละของจํานวน
ผูเขารวมโครงการ      
ดานการสงเสรมิและ
สนับสนุนการอนุรักษฟนฟู
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของ
ทองถิ่น ผานการทดสอบ
ความรู 60 คะแนนข้ึนไป   

ไมนอยกวา
รอยละ 80 

 
 

ไมนอยกวา
รอยละ 80 

ไมนอยกวา
รอยละ 80 

ไมนอยกวา
รอยละ 80 

ไมนอยกวา
รอยละ 80 

13. รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการดาน
การสงเสรมิและสนับสนุน
การอนุรกัษฟนฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของ
ทองถิ่นอยูในระดับดี  

 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

14. รอยละของผูสงูอายุใน รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 
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ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ป 2561 2562 2563 2564 2565 
สถานสงเคราะหคนชรา
บานเขาบอแกวทีเ่ขารวม
กิจกรรมการสงเสริม
สมรรถภาพทางสังคมและ
จิตใจ 

 
 

15. รอยละของการพัฒนา      
สิ่งอํานวยความสะดวก
ของผูพิการ ผูสูงอายุ           
ตามมาตรฐาน (ฐานขอมูล 
ป 2560) 

รอยละ 30 
 

 

รอยละ 40 รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 

16. รอยละของผูสงูอายุใน
สถานสงเคราะหคนชรา
บานเขาบอแกวทีเ่ขารวม
กิจกรรมการกระตุน
พัฒนาการทางดาน
รางกายและสมอง 

รอยละ 80 
 
 

 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 

17. รอยละความพึงพอใจของ
ผูสงูอายุในสถาน
สงเคราะหคนชราบานเขา
บอแกว ที่มีตอการ
ใหบรกิารดานปจจัยสี่           
อยูในระดับด ี

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

18. รอยละของผูเขารวม
โครงการดานการสงเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาดาน
สังคมและจัดสวัสดิการ 
สามารถนําไปดํารงชีพ/
ประกอบอาชีพได 

รอยละ 50 
 
 

 

รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50 

19. รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการดาน
การสงเสรมิ สนับสนุน         
และพัฒนาดานสังคมและ
จัดสวัสดกิารอยูในระดับด ี

 
 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

20. รอยละของจํานวน
ผูเขารวมโครงการ ดาน

ไมนอยกวา
รอยละ 70 

ไมนอยกวา
รอยละ 70 

ไมนอยกวา
รอยละ 70 

ไมนอยกวา
รอยละ 70 

ไมนอยกวา
รอยละ 70 
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ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ป 2561 2562 2563 2564 2565 
การสงเสรมิการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย   
ทรงเปนประมุข           
ผานเกณฑการทดสอบ
ความรู 60 คะแนนข้ึนไป  

 
 

21. จํานวนโครงการที่ อบจ.
นครสวรรคดําเนินการ
ดานการปองกันและ           
บรรเทาธารณภัย 

8 โครงการ 8 โครงการ 8 โครงการ 8 โครงการ 8 โครงการ 

22. รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการดาน
การอนุรกัษ ฟนฟู            
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อยูในระดับด ี

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

23. อบจ.นครสวรรคมผีลการ
ประเมินการปฏิบัตงิาน 
ผานเกณฑมาตรฐาน LPA                
(ดานบุคลากร) 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 

24. รอยละของจํานวน
บุคลากรในสงักัด อบจ.
นครสวรรค ที่ไดรับการ
พัฒนาและผานการ
ทดสอบความรู          
60 คะแนนข้ึนไป 

ไมนอยกวา
รอยละ 80 

 
 

ไมนอยกวา
รอยละ 80 

ไมนอยกวา
รอยละ 80 

ไมนอยกวา
รอยละ 80 

ไมนอยกวา
รอยละ 80 

25. รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการดาน
การเพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการอยูในระดับด ี           

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 
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2.6 กลยุทธ 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา                
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร 
1.2 พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอปุโภค-บริโภค 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา              
ดานการทองเที่ยว 

2.1 พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ดในสังกดั อบจ.
นครสวรรค 

2.2 สงเสริมการทองเที่ยวในจงัหวัดนครสวรรค  
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา               

ดานการศึกษา กีฬา ศาสนา            
และวัฒนธรรม  

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสงักัด อบจ.นครสวรรค 
3.2 สงเสริมการเรียนรูใหแก เด็ก เยาวชน และประชาชน 
3.3 สงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายและการแขงขันกีฬาในทุก

ประเภท 
3.4 สงเสริมและสนบัสนุนการอนรุักษ ฟนฟู ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและ

ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา            

ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
4.1  สงเคราะหผูสงูอายุ คนพิการ เด็ก นักเรียน ประชาชน และ

ผูดอยโอกาสในจงัหวัดนครสวรรค 
4.2  สงเสรมิสนบัสนุนและพฒันาดานสังคมและจัดสวสัดิการ 
4.3 สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 
4.4  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บรหิารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน 

5.1  อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บรหิารกจิการบานเมืองที่ด ี

6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อบจ.นครสวรรค 

    
 2.7   จุดยืนทางยุทธศาสตร  
  จังหวัดนครสวรรคไดกําหนดวิสัยทัศน วา “จังหวัดนครสวรรคเปนศูนยกลางดานเกษตรและ
อุตสาหกรรม เมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ  สังคมมีความเขมแข็ง และสิ่งแวดลอมที่ดี”   โดยได
กําหนดตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ เกษตรและอุตสาหกรรม  (ขาว ออย มันสําปะหลัง) , 
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ   
        องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  จึงกําหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ 
จะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลักในการขับเคลื่อน  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
(พัฒนาถนนและแหลงนํ้า)  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครสวรรคใหมีระบบคมนาคมขนสงที่
ไดมาตรฐาน  โดยเฉพาะเสนทางสายรองที่ใชในการขนสงผลผลติทางการเกษตรที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในอนาคต 
และระบบบริหารจัดการน้ําที่ดีใหมีน้ําเพียงพอกับความตองการของภาคการเกษตร และยุทธศาสตรการ
พัฒนาการทองเท่ียว (พัฒนาบึงบอระเพ็ดในพื้นที่ อบจ.รับผิดชอบ)  โดยพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
บึงบอระเพ็ด ใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานและเปนที่รูจักทั้งระดับภาคและระดับประเทศ 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร 

2.8.1  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
      
 
 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป(พ.ศ.2561-2580) 

1. ดานความมั่นคง 

 

2.ดานการสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน 

3.ดานพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

4. ดานการสราง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสงัคม 

5. ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

6.ดานการ 

ปรับสมดุลและพัฒา
ระบบการบริหาร
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

1.
เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย 

2. สราง
ความเปน
ธรรมลด
ความ
เหลื่อมลํ้า
ในสังคม 

3.สราง
ความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจ
และแขงขัน
ไดอยาง
ยั่งยืน 

4. การ
เติบโตที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
เพ่ือการ
พัฒนาที่
ยั่งยืน 

5.
เสริมสราง
ความมั่นคง
แหงชาติ
เพ่ือพัฒา
ประเทศสู
ความมั่งคัง่ 

6.การ
บริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ การ
ปองกันการ
ทุจริต
ประพฤติมิ
ชอบและ
ธรรมมาภิ
บาลภาครัฐ 

7.พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิ
สติกส 

8.พัฒา
วิทยาศาสต
ร 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

9.พัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10.ความ
รวมมือ
ระหวาง
ประเทศ
เพ่ือการ
พัฒนา 

แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน 

1. พัฒนาการทองเที่ยว
และธุรกิจบริการตอเนื่องให
มีคุณภาพ สามารถสราง
มูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน  และ
กระจายประโยชนอยาง
ทั่วถึง รวมทั้งตอยอดการ
ผลิตสินคาและบริการที่มี
ศักยภาพสูงดวยภูมิปญญา
และนวัตกรรม 

2. ใชโอกาสจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และการ
เชื่อมโยงกับอนุภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อ
ขยายฐานเศรษฐกิจของ
ภาค 

3.ยกระดับเปนฐานการ
ผลิตเกษตรอินทรียและ
เกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ที่สรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้น 

4.พัฒาคุณภาพชีวิตและ
แกไขปญหาความยากจน 
พัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุ
อยางมีสวนรวมของ
ครอบครัวและชุมชน 
ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน
ภาคบริการ 

5. อนุรักษและฟนฟูปาตน
น้ําใหคงความสมบูรณ 
จัดระบบบริหารจัดการน้ํา
อยางเหมาะสมและ
เชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให
ทั่วถึง ปองกันและแกไข
ปญหามลพิษหมอกควัน
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

(พ.ศ.2561-2565) 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 (พ.ศ.2561-2565) 

1. พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินคาเกษตรปลอดภัยและ
อินทรียดวยนวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาและยกระดับขดีความสามารถในการ
แขงขัน 

2. พัฒนาศักยภาพทางการทองเทีย่ว ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในยุคติ
จิตอลเพื่อคนทั้งมวล 

ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรค ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561-2565) 

1. สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนว
ทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค 

 

2. พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและ
สรางสังคมพอเพียง 

3.บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

4. เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น      
ในเขตจังหวดั
นครสวรรค 

(พ.ศ.2561-
2565) 

1.พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

2.สงเสริมการ
ทองเที่ยว 

3.พัฒนา
การศึกษาและ
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

4.อนุรักษและ
สืบสาน ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี      
ภูมิปญญา
ทองถิ่นและ
ปราชญชาวบาน 

5. เสริมสราง
สังคมเขมแข็ง 

 

6. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร  
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

7.การสราง 
ธรรมาภิบาล
และการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตรการพัฒนา       
ขององคการบริหาร        

สวนจังหวัดนครสวรรค 
(พ.ศ.2561-2565) 

1.การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

2.การพัฒนา
ดานการ
ทองเที่ยว 

3.การพัฒนา      
ดานการศึกษา  
กีฬา ศาสนา       
และวัฒนธรรม 

4.การพัฒนา
ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

5. การพัฒนา    
ดานการบริหาร
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม     
อยางยั่งยืน 

 

6.การพัฒนา
ดานการบริหาร
กิจการบานเมือง
ที่ด ี
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 2.8.2   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (ยุทธศาสตร อบจ.นครสวรรค ยุทธศาสตร อปท.ในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรจังหวัด) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

๕.เสริมสรางสังคมเขมแข็ง 

๑.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

๔.การพัฒนาดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

๓.การพัฒนาดานการศึกษา 

กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม  

๕.การพัฒนาดานการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

๖.การพัฒนาดานการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 

๒.การพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว 

๑.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๒.สงเสริมการทองเที่ยว  

๓. พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. อนุรักษและสืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี               
ภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบาน 

1. สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนา
แบบเมืองนครสวรรค 

 

2. พัฒนาศักยภาพทุนมนษุยและสรางสังคมพอเพียง 

3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
อยางย่ังยืน 

4. เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๖.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๗. การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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 2.8.3   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ.2561-2565) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนรุักษ ฟนฟู และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว 

1. เสนทางคมนาคมและการจราจรไดมาตรฐาน 
2. แหลงน้ําไดรบัการพัฒนาเพื่อใหทําการเกษตรและอุปโภค-บริโภค อยางเพยีงพอ 

1. แหลงทองเทีย่วบึงบอระเพ็ดในสังกัด อบจ.นครสวรรค ไดรับการพัฒนาดานการทองเที่ยวอยาง

มีคุณภาพ 
2.. แหลงทองเที่ยวในจังหวัดนครสวรรคไดมีการสงเสริมใหประชาชนรบัทราบขอมูลขาวสารการ

ทองเที่ยวอยางทั่วถึง 

1.   นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อบจ.นครสวรรค ไดรับการศึกษาที่มีคณุภาพ 
2. เด็ก เยาวชนและประชาชน ไดรับการเรียนรูที่มคีุณภาพ 
3. เด็ก เยาวชน ประชาชนและบคุลากร ในสังกัด อบจ.นครสวรรค ไดรับการสงเสรมิใหออกกําลัง

กายและเลนกีฬา 
4.  เด็ก เยาวชน ประชาชน และบคุลากร  ในสังกัด อบจ.นครสวรรค ไดรบัการสงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี

1.  ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว มคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. เด็ก นักเรียน ประชาชน และผูดอยโอกาสท่ีมรีายไดไมเพียงพอ ไดรับการชวยเหลือใหดีขึน้ 
3. ประชาชนมคีุณภาพชีวิตท่ีด ี
4. เด็ก เยาวชน และประชาชนมคีวามรูดานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5.  อบจ.นครสวรรค มีศักยภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

1. อบจ.นครสวรรคมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธภิาพ 

 

1. พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร 
2. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค -บริโภค 

1.   พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด  ในสังกัด อบจ.นครสวรรค 
2.   สงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค 

1.  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.นครสวรรค 
2. สงเสริมการเรยีนรูการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. สงเสริมสนับสนนุการออกกําลังกายและการแขงขนักีฬาในทุกประเภท 
4. สงเสริมและสนับสนนุการอนรุักษ ฟนฟู  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอนัดีงามของ

ทองถิ่น 

1.  สงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ เด็ก นักเรียน ประชาชน และผูดอยโอกาสในจังหวัด
นครสวรรค 

2.  สงเสริมสนับสนนุและพัฒนาดานสังคมและจัดสวัสดิการ 
3. สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
4.  ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

1.  อนรุักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. เพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการของ อบจ.นครสวรรค 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
 

(สวนที่ 2) - 20 

2.8.4  รายละเอียดยุทธศาสตร   

 
 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อบจ. 

เปาประสงค ตัวชี้วดัเปาประสงค 
คาเปาหมาย ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

 
กลยุทธ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. สรางการเติบโต
ทางเศรษฐกิจดวย
แนวทางการพัฒนา
แบบเมืองนครสวรรค 
 

1. พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

1. การพัฒนา
ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
 

1. เสนทางคมนาคม       
และการจราจร 
ไดมาตรฐาน 
 
 
 
 
  
 
 
 

1. จํานวนพื้นที่ถนนถายโอนที่
ไดดําเนินการกอสราง 
ปรับปรุงหรือซอมแซมที่  
อบจ.ดําเนินการเอง 

๑๐๐,๐๐๐ 
ตร.ม. 

 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
ตร.ม. 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
ตร.ม. 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
ตร.ม. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
ตร.ม. 

 

ปละ
100,000 

ตร.ม. 

1. พัฒนาโครงขาย
ดานการคมนาคม
และการจราจร 

๒.ระยะทางถนนถายโอนและ
ถนนเกินศักยภาพที่ได
ดําเนินการกอสราง ปรับปรุง
หรือซอมแซมที่จางเหมา 

๕๕  
กม. 

 
 
 

 

๕๕  
กม. 

 
 

 

๕๕  
กม. 

 
 

 

๕๕  
กม. 

 
 

 

๕๕  
กม. 

 
 

 

ปละ 
55 กม. 

๓. รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชบริการดานคมนาคมและ
การจราจรอยูในระดับดี 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

ปละ 
รอยละ 80 

ขึ้นไป 

2. แหลงน้ําไดรับการ
พัฒนาเพื่อทําการเกษตร
และอุปโภค-บริโภค  
อยางเพียงพอ 

1. จํานวนครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชนจากการขุดเจาะ/
เปาลางบอน้ําบาดาล 

4,500 
ครัวเรือน 

4,500 
ครัวเรือน 

4,500 
ครัวเรือน 

4,500 
ครัวเรือน 

4,500 
ครัวเรือน 

ปละ 
4,500 

ครัวเรือน 

2. พัฒนาแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรและ
อุปโภค – บริโภค 

2. จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร
ไดรับประโยชนจากการพัฒนา
แหลงน้ํา     เพ่ือการเกษตร 

30,000 
ไร 

30,000  
ไร 

30,000     
ไร 

30,000      
ไร 

30,000       
ไร 

ปละ 
30,000 ไร 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
 

(สวนที่ 2) - 21 

 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อบจ. 

เปาประสงค ตัวชี้วดัผลผลิต/โครงการ 
    คาเปาหมาย ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

 
กลยุทธ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. สรางการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ          
ดวยแนวทาง          
การพัฒนา           
แบบเมืองนครสวรรค 
 

2. สงเสริม
การทองเที่ยว 

2. การพัฒนา
ดานการ
ทองเที่ยว 

1. แหลงทองเที่ยว           
บึงบอระเพ็ด                     
ในสังกัด อบจ.นครสวรรค           
ไดรับการพัฒนา              
ดานทองเทีย่ว           
อยางมีคุณภาพ 

1.รอยละของจํานวน
นักทองเที่ยวที่มาเที่ยว       
บึงบอระเพ็ดเพิ่มขึ้น        
(จากฐานขอมูล ป 2560) 
 
 
 

รอยละ 
2 
 
 
 
 
 

รอยละ 
4 
 
 
 
 
 

รอยละ 
6 
 
 
 
 
 

รอยละ 
8 
 
 
 
 

รอยละ 
10 

 

เพ่ิมขึ้น 
รอยละ2/ป 

 

1. พัฒนาและ
สงเสริมแหลง
ทองเที่ยว         
บึงบอระเพ็ด      
ในสังกัด         
อบจ.นครสวรรค 

๒. แหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดนครสวรรค ไดมี
การสงเสริมใหประชาชน
รับทราบขอมูลขาวสาร
การทองเที่ยวอยางทั่วถงึ 
 

1. รอยละความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวอยูในระดับด ี           

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 
80 ขึ้นไป 

 
 

ปละ 
รอยละ 80 

ขึ้นไป 

2. สงเสริมการ
ทองเที่ยวในจังหวดั
นครสวรรค 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
 

(สวนที่ 2) - 22 

 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อบจ. 

เปาประสงค ตัวชี้วดัผลผลิต/โครงการ 
คาเปาหมาย ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

 
กลยุทธ 

2561 2562 2563 2564 2565 
2. พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษยและ         
สรางสังคมพอเพียง 
 

3. พัฒนา
การศึกษา
และสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
4. อนุรักษ
และสืบสาน 
ศาสนา ศิลปะ     
วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
และปราชญ
ชาวบาน 
5. เสริม 
สรางสังคม
เขมแข็ง 
 

 

3. การพัฒนา
ดานการศึกษา 
กีฬา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๑. นักเรียนในสถานศึกษา
สังกัด อบจ.นครสวรรค 
ไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
 
 
 

๑. รอยละของจํานวนนักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัด อบจ.
นครสวรรค มีผลการเรียนผาน
เกณฑมาตรฐานของ อปท. 

รอยละ
๘๐ 

 
 

 

รอยละ      
๘๐ 

รอยละ     
๘๐ 

รอยละ       
๘๐ 

รอยละ       
๘๐ 

รอยละ       
๘๐/ป 

1. พัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาใน
สังกัด อบจ.
นครสวรรค 

๒. รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชบริการอยูในระดับดี            

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

ปละ 
รอยละ 80 

ขึ้นไป 

๒. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ไดรับการ
เรียนรูที่มีคุณภาพ 
 

1. รอยละของจํานวนผูเขารวม
โครงการดานการสงเสริมการ
เรียนรูผานการทดสอบความรู           
๖๐ คะแนนขึ้นไป            

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

 
 

 

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

ปละ 
ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

2. สงเสริมการ
เรียนรูใหแกเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

๓. เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และบุคลากร
ในสังกัด อบจ.นครสวรรค
ไดรับการสงเสริมใหออก
กําลังกายและเลนกีฬา 
 

1. รอยละของจํานวนเด็ก 
เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในสังกัด อบจ.
นครสวรรค ที่ไดออกกําลังกาย
และเลนกีฬา เพิ่มขึ้น            
(จากฐานขอมูล ป 2560) 
 

รอยละ   
๕ 
 
 
 
 

รอยละ
๑๐ 

 
 
 
 

รอยละ
๑๕ 

 
 
 
 

รอยละ
๒๐ 

 
 
 
 

รอยละ   
๒5 

 
 
 
 

เพ่ิมขึ้น 
รอยละ 5/ป 

 

3. สงเสริมและ
สนับสนุนการออก
กําลังกาย และการ
แขงขันกีฬาในทุก
ประเภท 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
 

(สวนที่ 2) - 23 

 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อบจ. 

เปาประสงค ตัวชี้วดัผลผลิต/โครงการ 
คาเปาหมาย ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

 
กลยุทธ 

2561 2562 2563 2564 2565 
   ๔. เด็ก เยาวชน 

ประชาชน และบุคลากร
ในสังกัด อบจ.นครสวรรค 
ไดรับการสงเสริมศาสนา 
ศิลป วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

 1. รอยละของจํานวน
ผูเขารวมโครงการดานการ
สงเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ ฟนฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
อันดีงามของทองถิ่นผานการ
ทดสอบความรู ๖๐ คะแนน 
ขึ้นไป             

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

 
 

 

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

ปละ 
ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

4. สงเสริมและ
สนับสนุนการ
อนุรักษฟนฟู 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณี      
อันดีงามของ
ทองถิ่น 

๒. รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการดานการ
สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ 
ฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีอันดีงามของ
ทองถิ่นอยูในระดับดี              

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

ปละ 
รอยละ 80 

ขึ้นไป 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
 

(สวนที่ 2) - 24 

 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อบจ. 

เปาประสงค ตัวชี้วดัผลผลิต/โครงการ 
คาเปาหมาย ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

 
กลยุทธ 

2561 2562 2563 2564 2565 
2. พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษยและสราง
สังคมพอเพียง 
 

3. พัฒนา
การศึกษา
และสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
5. เสริม 
สรางสังคม
เขมแข็ง 

4.การพัฒนา
ดานการ
สงเสริม
คุณภาพชีวิต 

1. ผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชรา         
บานเขาบอแกว            
มีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รอยละของจํานวนผูสูงอายุ
ในสถานสงเคราะหคนชราบาน
เขาบอแกวที่เขารวมกิจกรรม
สงเสริมสมรรถภาพทางสังคม
และจิตใจ 

รอยละ  
80 

 
 
 

 

รอยละ  
80 

รอยละ  
80 

รอยละ  
80 

รอยละ  
80 

รอยละ  
80/ป 

1. สงเคราะห
ผูสูงอายุ คนพิการ 
เด็ก นักเรียน 
ประชาชน และ
ผูดอยโอกาสใน
จังหวัดนครสวรรค 

2. รอยละของการพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกของผู
พิการ ผูสูงอายุตามมาตรฐาน 
(จากฐานขอมูล ป 2560) 

รอยละ  
30 

 
 

รอยละ  
40 

รอยละ  
50 

รอยละ  
60 

รอยละ  
70 

เพ่ิมขึ้น 
รอยละ  
10/ป 

3.รอยละของจํานวนผูสูงอายุ
ในสถานสงเคราะหคนชราบาน
เขาบอแกวที่เขารวมกิจกรรม
การกระตุนพัฒนาการทางดาน
รางกายและสมอง  

รอยละ  
80 

 
 
 

 

รอยละ  
80 

รอยละ  
80 

รอยละ  
80 

รอยละ  
80 

รอยละ  
80/ป 

2. เด็ก นักเรียน 
ประชาชน และ
ผูดอยโอกาสที่มีรายได  
ไมเพียงพอ  ไดรับการ
ชวยเหลือใหดีขึ้น 
 

1. รอยละความพึงพอใจของ
เด็ก นักเรียน ประชาชน และ
ผูดอยโอกาส อยูในระดับด ี

รอยละ 80  
 

รอยละ 80  รอยละ 80  รอยละ 80  รอยละ 80  รอยละ  
80/ป  



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
 

(สวนที่ 2) - 25 

 

 
 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อบจ. 

เปาประสงค ตัวชี้วดัผลผลิต/โครงการ 
คาเปาหมาย ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

 
กลยุทธ 

2561 2562 2563 2564 2565 
   3. ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตทีด่ ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รอยละของผูเขารวม
โครงการดานการสงเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาดานสังคม
และจัดสวัสดิการ สามารถ
นําไปดํารงชีวิต/ ประกอบ
อาชีพได 

รอยละ  
50 

รอยละ  
50 

รอยละ  
50 

รอยละ  
50 

รอยละ  
50 

รอยละ  
50/ป 

2. สงเสริม
สนับสนุนและ
พัฒนาดานสังคม
และจัดการ
สวัสดิการ 

2. รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการดานการ
สงเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ดานสังคมและ จัดสวัสดิการ 
อยูในระดับดี                

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

ปละ 
รอยละ 80 

ขึ้นไป 

4. เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน มีความรู         
ดานการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย       
ทรงเปนประมุข 
 

1. รอยละของผูเขารวม
โครงการดานการสงเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย              
ทรงเปนประมุข 
ผานการ ทดสอบความรู     
๖๐ คะแนนขึ้นไป  

ไมนอยกวา
รอยละ 70  

 
 
 

ไมนอยกวา
รอยละ 70  

ไมนอยกวา
รอยละ 70  

ไมนอยกวา
รอยละ 70  

ไมนอยกวา
รอยละ 70  

ปละ 
ไมนอยกวา
รอยละ 70 

3. สงเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

5. อบจ.นครสวรรค            
มีศักยภาพในการ            
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

1. จํานวนโครงการที่
ดําเนินการดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

8 
โครงการ 

8 
โครงการ 

8 
โครงการ 

8 
โครงการ 

8 
โครงการ 

8 
โครงการ/ป 

4. ปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
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(สวนที่ 2) - 26 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อบจ. 

เปาประสงค ตัวชี้วดัผลผลิต/โครงการ 
คาเปาหมาย ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

 
กลยุทธ 

2561 2562 2563 2564 2565 
3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม      
อยางยั่งยืน 

6. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
อยายั่งยืน 

5. การพัฒนา
ดานการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร   
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 
 

1. ประชาชนมีจิตสํานึก
และมีสวนรวมในการ
อนุรักษ ฟนฟู  และ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการดานการ
อนุรักษ ฟนฟู และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยูในระดับด ี

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

ปละ 
รอยละ 80 

ขึ้นไป 

1. อนุรักษ ฟนฟู
และบริหารจัดการ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

4. เสริมสราง         
ธรรมาภิบาล              
เพ่ือการพัฒนา          
ที่ยั่งยืน 
 

7. การสราง 
ธรรมาธิบาล
และการ
บริหารกิจการ
บานเมือง      
ที่ด ี

6. การพัฒนา
ดานการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี

1. อบจ.นครสวรรค              
มีศักยภาพ ในการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชนไดอยาง              
มีประสิทธิภาพ 
 
 

1. อบจ.นครสวรรคมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานผาน
เกณฑมาตรฐาน LPA      
(ดานบุคลากร) 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80/ป 

1. เพิ่มประสิทธิ 
ภาพ การปฏิบัติ
ราชการของ   
อบจ.นครสวรรค 

2. รอยละของจํานวนบุคลากร
ของ อบจ.นครสวรรค ที่ไดรับ
การพัฒนาและผานการ
ทดสอบความรู ๖๐ คะแนน 
ขึ้นไป 

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

 
 

 

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

ปละ 
ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

3. รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการดานการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ อยูในระดับดี             

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

ปละ 
รอยละ 80 

ขึ้นไป 
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3.  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

     3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค (พ.ศ.2561-2565)  

การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ 
 

จุดแข็ง (Strength) 
 

1. สภาพภูมิประเทศเหมาะสมในการทําการเกษตร 
ที่สําคัญไดแก ดานการปลูกพืช เลี้ยงสัตว และ
ประมง เพราะมีแมน้ําสายสําคัญ คือ เจาพระยา 
ปง ยม นาน ไหลผาน จึงเปนแหลงน้ําตนทุน
สําหรับภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 

2. เสนทางคมนาคมเชื่อมโยงเปนโครงขายสายหลัก
กับจงัหวัดใกลเคียงและภูมิภาคอื่น ๆ จึงเปน
ศูนยกลางการกระจายและขนสงสินคาทางการ
เกษตร 

3. ประเพณี แหลงทองเที่ยวทีส่ําคัญสามารถพัฒนา
ใหมีศักยภาพได 

4. โรงแรม ที่พัก สถานบรกิารอาหารอรอย และ
เพียงพอรองรบันักธุรกจิและนักทองเที่ยว 

 

 
 

 
จุดออน (Weakness) 

 
1. แหลงกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรและระบบ

ชลประทาน ไมเพียงพอและขาดการบรหิาร
จัดการน้ําที่ดี  

2. งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด                  
ไมเพียงพอตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยว,                
เสนทางคมนาคมในความรบัผิดชอบของ
องคการบรหิารสวนจังหวัด และแหลงน้ํา         
ที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

3. เครื่องจักรกล ขององคการบริหารสวนจังหวัด                 
ไมเพียงพอตอการพัฒนาเสนทางคมนาคมและ            
แหลงน้ําภายในจงัหวัด  

 

 
โอกาส (Opportunity) 

 
1. รัฐใหการสนบัสนุนการทองเที่ยว ใชเปนนโยบาย

กระตุนเศรษฐกจิ 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมสนบัสนุนงาน       

ดานการประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3. การเขาสูประชาคมอาเซียนสงผลใหจํานวน

นักทองเที่ยวเพิม่ขึ้น 
 

 
 

 
อุปสรรค (Treat) 

 
1. ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกจิ 
2. การเกิดอุทกภัยสงผลกระทบตอแหลง

ทองเที่ยวและการเดินทาง 
3. ขาดการสนบัสนุนงบประมาณจากสวนกลาง 

ในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานสังคม 

 
จุดแข็ง (Strength) 

 
1. มีสถาบันการศึกษาทีห่ลากหลายทุกระดับ              

ที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรบัเปนศูนยกลาง           
ทางการศกึษา 

2. มีโครงขายระบบสาธารณสุขเชื่อมโยงกันทุกระดับ
ตั้งแตระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล/หมูบาน                   
ที่เขมแข็ง 

3. มีงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นทีส่ําคัญ           
ระดับจังหวัด เชน งานประเพณีตรุษจีนจังหวัด
นครสวรรค, การแขงขันเรือยาวจงัหวัด
นครสวรรค เปนตน 

4. มีภาคีเครือขายภาครัฐ ภาคองคกรเอกชน            
และประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน            
ดานสวัสดิการสังคม 

5.  มีการดําเนินโครงการเกี่ยวกบัการปองกันและ         
เฝาระวัง ดูแล การแกไขปญหายาเสพติด 

6. จังหวัดนครสวรรคเปนสงัคมที่มีความสามัคคี
กลมกลืน ทางดานศาสนาและวัฒนธรรม 

 
จุดออน (Weakness) 

 
1. ประชาชนบางสวนยังขาดความรูความเขาใจ         

ในสิทธิ หนาที่ของตนเอง จิตสํานึกในการพึ่งพา
ตนเอง และความเปนพลเมืองตามระบบ
ประชาธิปไตย 

2. เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
กอใหเกิดปญหาสังคมเพิ่มขึ้น 

3. จังหวัดนครสวรรคกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ            
และอัตราการเพิ่มของวัยแรงงานลดลง               
ทําใหเกิดปญหาการพึ่งพงิสงูขึ้น เนื่องจาก
ผูสงูอายุไมมรีายไดและยากจน 

 
 

 
โอกาส (Opportunity) 

 
1. เทคโนโลยีการสื่อสารทันสมัยแพรหลายไปจนถึง

ระดับชุมชนและบุคคล 
2. มีนโยบายดานการศึกษาที่หลากหลายทําให

ประชาชน มีโอกาสไดรับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
3. นโยบายรัฐสนับสนุนให หนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ดําเนินชีวิตของประชาชนตามหลัก 
ของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

4. นโยบายรัฐสนับสนุนการจัดสวัสดิการสงัคมและ
บริการประชาชน   

 

 
อุปสรรค (Treat) 

 
1. องคการบรหิารสวนจังหวัดไมสามารถ

ดําเนินการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมระดับ
อําเภอ ใหกับอําเภอตาง ๆ ได เนื่องจาก         
ขอทักทวงของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน       
ทําใหประเพณีและวัฒนธรรม ด้ังเดิมเสื่อม
หายไป 

2. กระแสโลกาภิวัฒน และสื่อออนไลน ทําให
คานิยมเปลี่ยนไป ละเลยคุณธรรม จริยธรรม  
สงผลทําใหสังคมไมเขมแข็ง 

3. การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ สงผลตอการ
จัดการคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4. นโยบายดานการศึกษาขาดจุดเนนที่ชัดเจน
และขาดความตอเนื่อง เปนอปุสรรคตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

จุดแข็ง (Strength) 
 

1. สภาพภูมิประเทศมีความหลากหลาย          
ทั้งภูเขา ปาไม ที่ราบ และที่ราบลุมแมน้ํา  

2. มีแหลงน้ําตนทุนไหลผาน 
3. มีการทํางานโดยการมีสวนรวมกับชุมชนใน

การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปลูกปา,   
กอสรางฝายชะลอน้ํา 

4. มีระบบการจัดการและการศึกษาผลกระทบ
กับสิ่งแวดลอม 

 
 
 

 
จุดออน (Weakness) 

 
1. นโยบายองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมให

ความสําคัญและขาดการบรูณาการรวมกันใน
การจัดการขยะมลูฝอยโดยรวม 

2. ประชาชนสวนใหญขาดจิตสํานกึและไมมี          
สวนรวมในการจัดการขยะ เชน ทิ้งไมเปนที่   
ไมคัดแยกขยะ 

3. ขาดการจัดสรรงบประมาณในการกอสราง  
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม 
 
 

 
โอกาส (Opportunity) 

 
1. นโยบายรัฐบาลกําหนดใหยทุธศาสตร         

ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ 
2. ภัยธรรมชาติและกระแสสังคมทําให            

ทุกภาคสวน ใหความสําคัญในการอนุรักษ      
และจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 
 

 
อุปสรรค (Treat) 

 
1. ประชาชนมีทัศนคติเชิงลบและตอตานการ

กอสรางระบบการจัดการขยะมลูฝอยรวม  
2. การเตบิโตของสังคมเมืองและเศรษฐกจิสง

ผลกระทบตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดลอม  

3. การเกิดภัยธรรมชาติซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ภัยแลง           
มีผลตอการจัดการการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

4. การเพิ่มขึ้นของราคาพืชผลการเกษตร นําไปสู
ความตองการพื้นที่เพิ่มขึ้น สงผลใหเกิดการ        
บุกรุกพื้นที่ปาเพื่อขยายพื้นที่ทําการเกษตร 

5. นโยบายของรัฐบางประการสงผลกระทบ            
ตอการบริหารทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
จุดแข็ง (Strength) 

 
1. นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัตงิาน 
2. องคการบรหิารสวนจังหวัดมีการพัฒนาบุคลากร

อยางตอเนื่อง 
 

 

 
จุดออน (Weakness) 

 
1. องคการบรหิารสวนจังหวัดขาดการจัดเกบ็และ

รวบรวมขอมูลที่มีประสิทธิภาพในเชิงลึก                        
ที่จะนําไปใชประโยชน ในการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น และขอมลูไมเปนปจจุบัน 

2. โครงสรางดานบุคลากรขององคการบริหารสวน
จังหวัดมปีรมิาณบุคลากรไมสอดคลองกบัภารกจิ    
ของแตละสวนราชการ   

3. บุคลากรบางสวนขาดความรู ทักษะ และ
ประสบการณในการทํางาน 

4. การบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด                
ยังตอบสนองความตองการของประชาชน              
ไดไมครบถวนและเพียงพอ 

 
โอกาส (Opportunity) 

 
1. นโยบายของรัฐ สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐ                   

นําหลักการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดีมาใช                 
และพัฒนาประสทิธิภาพการใหบริการประชาชน 

2. นโยบายการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
บรหิารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 

 
อุปสรรค (Treat) 

 
1. ระเบียบ กฎหมายบางเรือ่งขาดความชัดเจน   

ทําใหมีการตีความแตกตางกัน สงผลใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความยุงยากและลาชา  

2. ระเบียบ กฎหมาย และหนงัสอืสัง่การ มกีาร
แกไขลาชา ไมสอดคลองกับเหตุการณปจจบุัน 

3. การแจงผลการตรวจสอบจากหนวยงาน
ภายนอก ลาชามาก ทําใหองคการบริหารสวน
จังหวัดเขาใจวาโครงการนั้นสามารถดําเนินการ
ไดตามอํานาจหนาที่ ซึง่ขอบญัญัติองคการ
บรหิารสวนจังหวัดไดดําเนินการตามขั้นตอน
ตามระเบียบกฎหมายถูกตองทุกประการแลว 
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        3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ  
  3.2.1 ดานเศรษฐกิจ 
      - ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกทําใหเกิดความผันผวนทางดานราคาพืชผลทาง
การเกษตรและการแขงขันกับกลุมสมาชิกในประเทศอาเซียนมีอัตราสูงขึ้นสงผลใหมีการแขงขันดานการ
ทองเที่ยว ดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรของประชาชนในจังหวัดนครสวรรคยังมีสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

  3.2.2  ดานสังคม 
       - กระแสวัตถุนิยมกอใหเกิดความฟุงเฟอ ฟุมเฟอยเขาไปในทุกชุมชน ละเลยคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมเปลี่ยนจากสังคมพึ่งพาตนเอง เปนสังคมที่ขอรับความชวยเหลือ และโครงสรางของประชากร
จะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ความไมพรอมดานการศึกษาและการสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง ซึ่งสิ่งเหลานี้             
จะสงผลตอการพัฒนาสังคมใหมีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได 

  3.2.3  ดานสิ่งแวดลอม 
      - การพัฒนาเศรษฐกิจทําใหเกษตรกรเนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และใชสารเคมี 
ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่ เปลี่ยนพื้นที่ปาเปนพื้นที่ทํากิน และการบริการจัดการน้ําของภาครัฐขาด
การศึกษาผลกระทบพื้นที่ปา ตลอดจนเทคโนโลยีดานการพัฒนาพลังงานทดแทนมีราคาแพง ซึ่งสิ่งเหลานี้            
จะสงผลกระทบตอดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  3.2.4 ดานบริหารจัดการภาครัฐ 
      - ความรวมมือระหวางหนวยงานยังขาดการบูรณาการในการแกไขปญหาความ
ตองการของประชาชนไดอยางมีประสทิธิภาพ ภาครัฐยังขาดการพัฒนาดานทักษะภาษาตางประเทศ และระบบ
ขอมูลจัดเก็บไมเปนปจจุบัน 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน 
สนับสนนุ 

1 
 

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน บริการชุมชน เคหะและชุมชน กองชาง กองพัสดุฯ,กองคลัง 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง กองพัสดุฯ,กองคลัง 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองชาง กองพัสดุฯ,กองคลัง 

2 การพัฒนาดานการทองเที่ยว 
บริการชุมชน 

การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองกิจการ
พาณิชย 

สํานักปลัดฯ,          
กองพัสดุ,กองคลัง 

3 การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

บริการชุมชน การศึกษา กองการศึกษาฯ 
กองชาง,กองพัสดุ,
กองคลัง 

บริการชุมชน 
การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
กองชาง,กองพัสดุ,
กองคลัง 

4 การพัฒนาดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชน สังคมสงเคราะห กองสงเสริมฯ กองพัสดุฯ,กองคลัง 

บริการชุมชน สาธารณสุข กองสงเสริมฯ กองพัสดุฯ,กองคลัง 

บริการชุมชน สรางความเขมแข็งของชุมชน กองสงเสริมฯ กองพัสดุฯ,กองคลัง 

บริหารงานทั่วไป การรักษาความสงบภายใน กองชาง กองพัสดุฯ,กองคลัง 

การเศรษฐกิจ การพาณิชย 
กองกิจการ
พาณิชย 

กองชาง,กองพัสดุฯ,
กองคลัง 

5 การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

บริการชุมชน เคหะและชุมชน กองชาง กองพัสดุฯ,กองคลัง 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองชาง กองพัสดุฯ,กองคลัง 

6 การพัฒนาดานบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี บริการชุมชน บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดฯ 

กองการเจาหนาที่,
กองแผนฯ,กอง
พัสดุฯ,กองคลัง 

บริการชุมชน เคหะและชุมชน กองชาง กองพัสดุฯ,กองคลัง 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง กองพัสดุฯ,กองคลัง 

บริการชุมชน การศึกษา กองการศึกษาฯ กองพัสดุฯ,กองคลัง 

การเศรษฐกิจ การพาณิชย 
กองกิจการ
พาณิชย 

กองพัสดุฯ,กองคลัง 

รวม 11 แผนงาน   

  

สวนที่ 3 
การนําแผนพฒันาทองถิ่นไปสูการปฏบิตั ิ
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1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

       การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อใหทราบผลการดําเนินการโครงการตาง ๆ ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค วาบรรลุคาเปาหมาย ตัวชี้วัดตามกลยุทธ ยุทธศาสตรที่กําหนด
ไว ในแผนพัฒนาท อ งถิ ่น  (พ .ศ .2561-2565)  ขององ ค ก ารบร ิห ารส วนจ ังหว ัดนครสวรร ค                  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคเปนหนวยงาน
ประเมินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562   
เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใช
งบประมาณรายจาย  มีรายละเอียด ดังนี้    

   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ประกอบดวย 
  1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย 
   (1)  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ 5 คะแนน 
   (6)  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 

   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   การติดตามและประ เม ินผลโคร งการ เพื ่อ ใหทราบวาการดํา เน ินการสอดคลอ งก ับ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ตามที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกําหนด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรคเปนหนวยงานประเมินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน  
นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  มีรายละเอียด ดังนี้     

สวนที่ 4 
การตดิตามและประเมินผล 
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  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่น  ประกอบดวย 
  2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบดวย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง   
                                 5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 
   (5)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แหงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
     ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะ 
                                   ไดรับ 5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น  
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548 ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ขอ 12  กําหนดอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  (2) ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน    
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
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 โดยใชรูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงไดทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลตางๆ จาก 
 (1) ใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
      (1.1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
   (1.2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ  
                         Kaplan & Norton 
   (1.3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
   (1.4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
   (1.5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System  
                         (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
   (1.6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกไขปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้นหรือ    
                         Problem-Solving Method 
   (1.7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods)  
   (1.8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
   (1.9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
   (1.10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
   (1.11) แบบอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ตองอยูในภายใตกรอบตามขอ  
                           (1.1)-(1.10) หรือเปนแบบผสมก็ได 
 (2) เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality)  ผลที่ไดจริงๆ คืออะไรคาใชจาย (Cost) เวลา 
(Time) เปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม 
 (3) ประชาชนไดรับประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
 (4) วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicators : KPIs) 
 (5) ผลกระทบ (Impact) 

 3.1.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค             
มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังน้ี  

  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรครวมประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา และประเมินผลโครงการพัฒนา ดังนี้ 
  1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา              
อาจกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 (1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธที่กําหนด 
 (2) ความเพียงพอ  (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน 
 (3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมทีก่ําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล 
(Monitoring) 
 (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากร
ที่ใชโดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
 (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ (Effect) 
 (6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนที่เกิด
จากการทํากิจกรรมที่มีตอกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม 
 (7) การประเมินผลกระทบ เปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด (Overall Effect ) 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค          
อาจนําแนวทางทั้งหมดที่กําหนดมาใช หรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาก็ได   โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จ
หรือความกาวหนาของแผนพัฒนาสามปได  ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นจะพิจารณา 
  1.2 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลโครงการ                
ตามแผนพัฒนา อาจกําหนดแนวทาง ดังนี้ 
 (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสทิธิภาพ 
(Effectiveness  Evaluation) 
 (2) การประเมินผลโครงการ (Project  Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Effectiveness  Evaluation) 
 (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
  ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรคดําเนินการติดตามและประเมินผล ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
  ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด                
โดยสามารถติดตามและประเมินผล ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
  ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน  
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน           
โดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
  ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวดั
นครสวรรค อาจใหความเห็นหรือขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการ
พัฒนา ตอผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เพื่อใหผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรคเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรคและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดได 

 3.1.2.  ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
        3.1.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
           ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา               
จะประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
  1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ประกอบดวย คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร/แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนา ประชาชนในทองถิ่น                 
ผูมีสวนเกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียในทองถิ่นน้ัน ๆ 
  2) เครื่องมือ ไดแก เครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตาม
และประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวอาจ
เปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ อาจเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบวัด
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ความรู แบบบันทึกขอมูล แบบวัดความรู แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนําไป
วิเคราะหทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นน้ันๆ 
  3) กรรมวิธี  ไดแก วิธีการที่จะดําเนินการติดตามและประเมินผล ที่จะตอง
ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงานโครงการ ซึ่งเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น เอกสารการเบิกจาย
งบประมาณ เชน ถนน แมน้ํา ลําคลอง ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆ กลุมผลประโยชนตาง ๆ เพื่อตรวจดู
วาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม ทรัพยสินตาง ๆ มีอยูจริงหรือไม        
สภาพของทรัพยสินนั้นเปนเชนไร เปนตน ซึ่งการกําหนดวิธีการเชนนี้ตอง มีการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล 
(Data analysis) ดวย 
   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะตองบรรยายวิธีการโดยรวม บอกวาเปน
การติดตามและประเมินผลที่ไหน กลุมประชากรเปนใคร ใชเครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะหขอมูล 
การสรุปผลผลของการติดตามและประเมินผลใหภาพรวมโดยบอกวาไดอะไร เปนอยางไร ปญหาคืออะไร         
ตั้งขอสังเกตอยางไร 
   ทั้งนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล หรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
ที่ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
เปนผูกําหนด 

  3.1.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
            1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เปนการวางโครงสรางเฉพาะ 
(structure) ของการวางแผนพัฒนาหนึ่งๆ และแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) 
เพื่อใหสามารถตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพื่อการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันามเีปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น 
และอธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตรที่จะเกิดข้ึนได 
    การออกแบบการติดตามและประเมนิผลแผน เปนเสมือนการที่สถาปนิกวาง
ผังหรือรูปแบบของบานโดยรวมกอนที่จะดําเนินการในรายละเอียดอื่น ๆ ตอไป  ดังนั้น การออกแบบการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร จึงตองมากอนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) กอนการลงพื้นที่จริง 
การออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรจึงเปนการกําหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ดวย   โดยตองกําหนดประเด็นปญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการสรุปผล 
    2) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร การเกบ็
ขอมูลจึงเปนสวนหนึ่งของการแสวงหาขอเท็จจรงิเพื่อใหไดความจรงิในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการ
ใชสถิติเปนเครื่องมือในการพฒันาเพื่อสรุปประเด็นปญหา แนวทางตาง ๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมขอมูลถือได
วาเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการคนควาหาคําตอบ เนื่องจากถาไดขอมูลที่ไมนาเชื่อถือหรือเปนขอมูลที่ไมมี
คุณภาพ ยอมสงผลกระทบตอการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยการสํารวจ 
(survey)  เปนการรวบรวมขอมูลจากบนัทึกหรือทะเบียนที่มีผูจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measure) โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะตองดําเนินการในพื้นที่จากผูมีสวนเกี่ยวของ เจาหนาที่/บุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปนขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและ     
สามารถวัดได 
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  3.1.2.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
             สําหรับเครื่องมือที่ ใชในการติดตามและประเมินผลจะประกอบดวย         
การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร   
        1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) เพื่อดูระดับการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
    2) การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได 
การสัมภาษณเปนการยืนยันวา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบใน
ระดับใด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองกําหนดแนวทางทางการสัมภาษณ โดยทั่วไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
            2.1) การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ  
             2.2) การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview)  ซึ่งคลาย ๆ 
กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในขั้นตอน และลําดับของขอความ การดําเนินการสัมภาษณ
มักมีเพียงแนวทางการสมัภาษณกวางๆ ที่เปนสาระสาํคัญที่ตองการ  การใหไดขอมูลการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 2 วิธี คือ 
     2.2.1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เปน
การสัมภาษณในรูปแบบของการสนทนาระหวางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผูใหขอมูล เปนการ
ขอขอมูลเพิ่มเติมหรือขอคําอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตรที่ไดรับ การสัมภาษณแบบนี้นอกจากจะได
ขอมูลแลวยังเปนการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สรางความเชื่อถือไววางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
อีกดวย 
     2.2.2) การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เปนการ
สนทนาซักถามผูใหขอมูลหลักบางคนในหมูบาน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู ความเขาใจในประเด็น
ยุทธศาสตรมากกวาคนอื่น ๆ มีประสบการณดานการพัฒนาทองถิ่น การวางแผน 
    3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช
การสังเกตเพื่อเฝาดูวากําลังเกิดอะไรขึ้น กับการพัฒนาทองถิ่น ตองมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการ
สังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต การสังเกต คือการเฝาดูสิ่งที่เกิดขึ้นอยางเอาใจใสและละเอียดถี่ถวน 
โดยใชประสาทสัมผัสหลายอยางพรอม ๆ กัน เชน ตาดู หูฟง ถาสิ่งนั้นสัมผัสไดก็ตองสัมผัส ในการเก็บขอมูล
เพื่อติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทําควบคูกับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม 
การสนทนา และสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่รอบดาน สามารถนํามาวิเคราะหหาความหมายและอธิบาย
เชื่อมโยงความสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ  ในปรากฏการณของยุทธศาสตรได การสังเกตในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรในเชิงคุณภาพ สามารถ แบงไดเปน 2 ประเภท 
       3.1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการ
สังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน ซึ่งการ
สังเกตแบบมีสวนรวมนี้มีลักษณะเดน คือ (1) มีเปาหมายเพื่อการเขารวมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอยาง
ละเอียด  (2) มีความตระหนักถึงสิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นใหครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด  
(3) เอาใจใสตอทุกอยางที่เกิดขึ้น สังเกตใหกวางขวางที่สุด  (4) ใชประสบการณทั้งในฐานะคนในและคนนอก
ในเวลาเดียวกัน (5) ทบทวนยอนหลังภายหลังจากการสังเกตในแตละวัน (6) จดบันทึกอยางละเอียด 
       3.2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) 
หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation)เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และ
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ความสัมพันธของสมาชิกในสังคม หมูบาน/ชุมชนนั้นๆ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไมมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับกิจกรรมที่สังเกต และผูที่อยูในกิจกรรมนั้น ๆ ก็ไมรูตัววาตนเองถูกสังเกต  
    4) การสํารวจ(surveys) ในที่นี้หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความ
คิดเห็น การรับรู  ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความตองการของยุทธศาสตร คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
จะตองมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจ 
              5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร มีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนการกําหนดเปาหมาย กลยุทธ               
พันธกิจ และวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล หรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่ไดรับ
การแตงตั้งใหดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคเปน          
ผูกําหนด 
 
4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 4.1  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

1) เกิดการพัฒนาที่ลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน
กระบวนการหลายข้ันตอน สลับซับซอน 

2) ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยาก
และบางเรื่องอาจทําไมได 

3) โครงการตางๆ ในแตละปมีมาก ไมสามารถดําเนินการไดทั้งหมดงบประมาณไมเพียงพอ 
4) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะสงผลตอ อบจ. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไร 
- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 4.2  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น 
2) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในขอเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย           

ใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน และดําเนินการใหทันตามแผนการดําเนินงานที่กําหนด 
3) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดานที่จะตอง

ดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งรายการใหม 



 

 

 
  
 
 

 
 

แบบ ผ.01 
(บัญชีสรุปโครงการพัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.01

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ผ.02) 103 235,060,000 113 326,860,000 107 359,350,000 112 438,740,000 50 288,075,000 485 1,648,085,000 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.02/1) เกินศักยภาพ 60 316,559,000 29 127,800,000 37 238,400,000 27 2,083,000 12 131,000,000 165 815,842,000 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ผ.02) 11 85,973,300 8 96,517,900 8 86,517,900 8 86,517,900 8 86,517,900 43 442,044,900 

รวม กลยุทธพัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร  (ผ.02) 114 321,033,300 121 423,377,900 115 445,867,900 120 525,257,900 58 374,592,900 528 2,090,129,900 

รวม กลยุทธพัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร  (ผ.02/1) เกินศักยภาพ 60 316,559,000 29 127,800,000 37 238,400,000 27 2,083,000 12 131,000,000 165 815,842,000 

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ผ.02) - - - - 1 11,000,000 - - - - 1 11,000,000 

1.3 แผนงานการเกษตร  (ผ.02) 38 56,861,000 21 31,750,000 6 17,250,000 7 21,050,000 11 26,086,000 83 152,997,000 

1.3 แผนงานการเกษตร  (ผ.02/1) เกินศักยภาพ 11 12,500,000 - - - - - - - - 11 12,500,000 

รวมกลยุทธพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรและอุปโภค-บริโภค  (ผ.02) 38 56,861,000 21 31,750,000 7 28,250,000 7 21,050,000 11 26,086,000 84 163,997,000 

รวมกลยุทธพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค (ผ.02/1) เกินศักยภาพ 11 12,500,000 - - - - - - - - 11 12,500,000 

รวมยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  (ผ.02) 152 377,894,300 142 455,127,900 122 474,117,900 127 546,307,900 69 400,678,900 612 2,254,126,900 

รวมยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (ผ.02/1) เกินศักยภาพ 71 329,059,000 29 127,800,000 37 238,400,000 27 2,083,000 12 131,000,000 176 828,342,000 

รวมยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานทั้งสิ้น 223 706,953,300 171 582,927,900 159 712,517,900 154 548,390,900 81 531,678,900 788 3,082,468,900 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

ยุทธศาสตร

 ป 2561  ป 2562  ป 2563  ป 2564  รวม 5 ป ป 2565

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค (ผ.01) - 1



แบบ ผ.01

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

ยุทธศาสตร

 ป 2561  ป 2562  ป 2563  ป 2564  รวม 5 ป ป 2565

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว

กลยุทธ  พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ดในสังกัด อบจ.นครสวรรค

2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ผ.02) 42 41,044,000 49 56,785,270 36 34,587,600 31 56,895,000 16 20,480,000 174 209,791,870 

2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ผ.02/1) เกินศักยภาพ 7 122,300,000 1 130,000,000 - - - - - - 8 252,300,000 

กลยุทธ  สงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค

2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ผ.02) 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 5 1,250,000 

รวมยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว (ผ.02) 43 41,294,000 50 57,035,270 37 34,837,600 32 57,145,000 17 20,730,000 179 211,041,870 

รวมยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว (ผ.02/1) เกินศักยภาพ 7 122,300,000 1 130,000,000 - - - - - - 8 252,300,000 

รวมยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวทั้งสิ้น 50 163,594,000 51 187,035,270 37 34,837,600 32 57,145,000 17 20,730,000 187 463,341,870 

3. ยุทธศาสตรการพัฒาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.นครสวรรค

3.1 แผนงานการศึกษา (ผ.02) 81 22,251,900 95 36,590,650 53 50,908,170 39 18,446,230 26 13,788,600 294 141,985,550 

รวมกลยุทธพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.นครสวรรค (ผ.02) 81 22,251,900 95 36,590,650 53 50,908,170 39 18,446,230 26 13,788,600 294 141,985,550 

กลยุทธ สงเสริมการเรียนรูใหแก เด็ก เยาวชนและประชาชน

3.1 แผนงานการศึกษา (ผ.02) 1 - 1 - 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 300,000 

รวมกลยุทธสงเสริมการเรียนรูใหแกเด็ก เยาวชนและประชาชน (ผ.02) 1 - 1 - 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 300,000 

กลยุทธ สงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายและการแขงขันกีฬาในทุกประเภท

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ผ.02) 5 1,650,000 6 6,650,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 20 8,750,000 

รวมกลยุทธสงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายและการแขงขันกีฬาในทุกประเภท (ผ.02) 5 1,650,000 6 6,650,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 20 8,750,000 

กลยุทธ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ผ.02) 6 400,000 6 4,150,000 6 2,700,000 6 2,700,000 6 2,700,000 30 12,650,000 

รวมกลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น (ผ.02) 6 400,000 6 4,150,000 6 2,700,000 6 2,700,000 6 2,700,000 30 12,650,000 

รวมยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมทั้งสิ้น 93 24,301,900 108 47,390,650 63 53,858,170 49 21,396,230 36 16,738,600 349 163,685,550 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค (ผ.01) - 2



แบบ ผ.01

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

ยุทธศาสตร

 ป 2561  ป 2562  ป 2563  ป 2564  รวม 5 ป ป 2565

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ สงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห (ผ.02) 20 3,115,000 18 3,906,000 18 3,203,000 18 3,199,000 16 2,699,000 90 16,122,000 

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห (ผ.02/1) เกินศักยภาพ - - - - 4 693,500 8 4,709,700 - - 12 5,403,200 

รวมกลยุทธสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค (ผ.02) 20 3,115,000 18 3,906,000 18 3,203,000 18 3,199,000 16 2,699,000 90 16,122,000 

รวมกลยุทธสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค (ผ.02/1) เกินศักยภาพ - - - - 4 693,500 8 4,709,700 - - 12 5,403,200 

กลยุทธ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาดานสังคมและจัดสวัสดิการ

4.2 แผนงานสาธารณสุข (ผ.02) 1 133,682,400 1 222,804,000 1 222,804,000 1 222,804,000 1 222,804,000 5 1,024,898,400 

4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ผ.02) 11 4,150,000 9 2,270,000 10 760,000 10 760,000 10 760,000 50 8,700,000 

รวมกลยุทธสงเสริม สนับนุนและพัฒนาดานสังคมและจัดสวัสดิการ (ผ.02) 12 137,832,400 10 225,074,000 11 223,564,000 11 223,564,000 11 223,564,000 55 1,033,598,400 

กลยุทธ สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ผ.02) 2 928,000 2 928,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 10 2,246,000 

รวมกลยุทธสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (ผ.02) 2 928,000 2 928,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 10 2,246,000 

กลยุทธ สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ผ.02) 14 18,810,000 11 11,876,000 8 10,298,000 10 8,370,600 7 8,298,000 50 57,652,600 

4.5 แผนงานการพาณิชย (ผ.02) 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

4.6 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.02) 1 500,000 2 6,100,000 - - - - - - 3 6,600,000 

4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (ผ.02/1) เกินศักยภาพ 6 19,560,000 4 9,000,000 - - - - - - 10 28,560,000 

รวมกลยุทธสงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผ.02) 16 19,330,000 14 17,996,000 9 10,318,000 11 8,390,600 8 8,318,000 58 64,352,600 

รวมกลยุทธสงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผ.02/1) เกินศักยภาพ 6 19,560,000 4 9,000,000 - - - - - - 10 28,560,000 

รวมยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต (ผ.02) 50 161,205,400 44 247,904,000 40 237,215,000 42 235,283,600 37 234,711,000 213 1,116,319,000 

รวมยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต (ผ.02/1) เกินศักยภาพ 6 19,560,000 4 9,000,000 4 693,500 8 4,709,700 - - 22 33,963,200 

รวมยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตทั้งสิ้น 56 180,765,400 48 256,904,000 44 237,908,500 50 239,993,300 37 234,711,000 235 1,150,282,200 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค (ผ.01) - 3



แบบ ผ.01

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

 จํานวน
กิจกรรม

 งบประมาณ
 (บาท)

ยุทธศาสตร

 ป 2561  ป 2562  ป 2563  ป 2564  รวม 5 ป ป 2565

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

กลยุทธ อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.02) 1 200,000 1 200,000 4 1,280,000 3 1,100,000 3 1,100,000 12 3,880,000 

5.2 แผนงานการเกษตร (ผ.02) 3 1,300,000 4 1,650,000 4 1,650,000 4 1,650,000 4 1,650,000 19 7,900,000 

5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ผ.02) - - - - 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000 

รวมยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น 4 1,500,000 5 1,850,000 9 3,230,000 8 3,050,000 8 3,050,000 34 12,680,000 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อบจ.นครสวรรค

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ผ.02) 11 5,380,000 11 4,930,000 8 3,770,000 8 3,770,000 9 4,520,000 47 22,370,000 

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.02) 2 6,000,000 2 8,000,000 4 1,000,000 2 8,000,000 2 8,000,000 12 31,000,000 

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.02/1) เกินศักยภาพ - - 1 2,000,000 - - - - - - 1 2,000,000 

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ผ.02) 2 2,000,000 2 6,680,000 2 6,180,000 1 2,000,000 1 2,000,000 8 18,860,000 

6.4 แผนงานการศึกษา (ผ.02) 3 850,000 3 800,000 3 200,000 1 200,000 1 200,000 11 2,250,000 

รวมกลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อบจ.นครสวรรค (ผ.02) 18 14,230,000 18 20,410,000 17 11,150,000 12 13,970,000 13 14,720,000 78 74,480,000 

รวมกลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อบจ.นครสวรรค (ผ.02/1) เกินศักยภาพ - - 1 2,000,000 - - - - - - 1 2,000,000 

รวมกลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อบจ.นครสวรรคทั้งสิ้น 18 14,230,000 19 22,410,000 17 11,150,000 12 13,970,000 13 14,720,000 79 76,480,000 

รวม 6 ยุทธศาสตร (ผ.02) 360 620,425,600 367 829,717,820 288 814,408,670 270 877,152,730 180 690,628,500 1,465 3,832,333,320 

รวม 6 ยุทธศาสตร (ผ.02/1) เกินศักยภาพ 84 470,919,000 35 268,800,000 41 239,093,500 35 6,792,700 12 131,000,000 207 1,116,605,200 

รวม 6 ยุทธศาสตรทั้งสิ้น 444 1,091,344,600 402 1,098,517,820 329 1,053,502,170 305 883,945,430 192 821,628,500 1,672 4,948,938,520 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค (ผ.01) - 4



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑ 

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

อําแภอเมืองฯ

1 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 1,000,000 2,200,000 2,000,000 4,000,000 3,075,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ ๒ ตําบลเกรียงไกร ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ ตําบลบางพระหลวง ในการเดินทางและขนสง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอเมืองนครสวรรค ยาว 2,750 เมตร หรือมี พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค พื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.เกรียงไกร 

เริ่มตน N 15°44' 30.43" 16,500 ตารางเมตร 5,710 ครัวเรือน

E 100°11' 11.60" รายละเอียดตามแบบที่ ต.บางพระหลวง

สิ้นสุด N 15°44' 7.09" อบจ.กําหนด 723 ครัวเรือน)

E 100°12' 14.54"

(ทบทวนแผนฯ  ผ.04-1, 1)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 1



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2 ซอมสรางถนน หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชน 1. ซอมสรางถนนลาดยาง 2,500,000 4,000,000 4,000,000 1,030,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลพระนอน เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลหนองปลิง ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง  

อําเภอเมืองนครสวรรค   หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค (ชวงที่ 2) ยาว 2,150 เมตร บริการ (ต.พระนอน

เริ่มตน N 15°39' 22.93" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,292 ครัวเรือน

E 100°11' 29.92" 12,900 ตารางเมตร ต.หนองปลิง

สิ้นสุด N 15°40' 27.74" รายละเอียดตามแบบที่ 8,993 ครัวเรือน)

E 100°11' 4.28" อบจ.กําหนด

(ปสผ. 7) 2. ซอมสรางผิวทางคอนกรีต - 2,000,000 - - - 

(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร

 ค.2/61, ผ.04-2, 1) หนา 0.15 เมตร 

ยาว 560 เมตร ไหลทางกวาง

ขางละ 0.50 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

3,920 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 2



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

3 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 3,000,000 6,000,000 6,400,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 6,5 ตําบลบางพระหลวง ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

อําเภอเมืองนครสวรรค เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลทับกฤชใต อําเภอชุมแสง หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค (ชวงที่ 2) ยาว 4,970 เมตร บริการ (ต.บางพระหลวง

เริ่มตน N 15°44' 29.52" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 642 ครัวเรือน

E 100°11' 24.47" 29,820 ตารางเมตร ต.ทับกฤช

สิ้นสุด N 15°46' 3.39" รายละเอียดตามแบบที่ 959 ครัวเรือน)

E 100°13' 30.87" อบจ.กําหนด

(ปสผ. 22)

(ทบทวนแผนฯ  ผ.04-3, 3)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 3



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

4 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยาง 3,000,000 2,000,000 2,000,000 - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ไดรับความสะดวก ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ทางหลวงทองถิ่น ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 2. ระดับความ ในการเดินทาง

นว.ถ. 1-0066 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

บานยางงาม-บานมหาโพธิ ยาว 2,000 เมตร ไหลทาง บริการ (ต.บานมะเกลือ

ตําบลบานมะเกลือ กวางขางละ 0.00-1.00 เมตร 1,996 ครัวเรือน

อําเภอเมืองนครสวรรค หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.มหาโพธิ

เชื่อมตอ ตําบลมหาโพธิ 12,000 ตารางเมตร 1,411 ครัวเรือน)

อําเภอเกาเลี้ยว รายละเอียดตามแบบที่

จังหวัดนครสวรรค อบจ. กําหนด

เริ่มตน N 15°46'6.09"  

E 100°5'50.59"  

สิ้นสุด N 15°46'7.95"  

E 100°6'7.39"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-5, 4)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 4



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

5 ซอมสรางผิวทางคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ซอมสรางผิวทางคอนกรีต 1,500,000 3,660,000 3,660,000 3,660,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1-0010 ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

บานหนองตะโก-บานวัดไทร ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลหนองกรด เชื่อมตอ หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

ตําบลวัดไทร ยาว 4,000 เมตร บริการ (ต.หนองกรด

อําเภอเมืองนครสวรรค หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,730 ครัวเรือน

จังหวัดนครสวรรค 24000 ตารางเมตร ต.วัดไทร

เริ่มตน N 15°43'04.60" รายละเอียดตามแบบที่ 2,086 ครัวเรือน)

E 100°03'52.00" อบจ.กําหนด

สิ้นสุด N 15°44'28.19"  

E 100°04'40.77"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-5, 5)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 5



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

6 ซอมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 15 เพื่อใหประชาชน 1. ซอมสรางถนนลาดยาง 2,500,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลหนองกระโดน ไดรับความสะดวก ผิวจราจรเคพซีล ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ ตําบลบานแกง ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,375 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอเมืองนครสวรรค เมตร ไหลทางกวางขางละ พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค 0.00-1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ บริการ (ต.หนองกระโดน

เริ่มตน N 15°46'08.00" ไมนอยกวา 11,000 3,394 ครัวเรือน

E 100°00'3.00" ตารางเมตร รายละเอียด ต.บานแกง

สิ้นสุด N 15°46'11.57" ตามแบบที่อบจ.กําหนด 1,761 ครัวเรือน)

E 100°1' 3.08" 2. ซอมสรางถนนลาดยาง - 3,000,000 2,000,000 - - 

(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

ค.2/61 ผ.04 ล.3) ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 

ยาว 2,225 เมตร ไหลทาง

กวางขางละ 0.00-1.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

17,800 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 6



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

7 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 1,500,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลกลางแดด เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลนครสวรรคออก อําเภอเมือง ในการเดินทางและขนสง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ยาว 450 เมตร ไหลทาง พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 37' 59.06" กวางขางละ 0.50 เมตร บริการ (ต.กลางแดด

E 100° 6' 42.04" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,129 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 38' 10.64" 2,700 ตารางเมตร ต.นครสวรรคออก

E 100° 6' 36.48" รายละเอียดตามแบบที่ 1,359 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-6, 7) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 7



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

8 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 9 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลบางมวง เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลบึงเสนาท ในการเดินทางและขนสง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอเมืองนครสวรรค หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค (ชวงที่ 4) ยาว 700 เมตร บริการ (ต.บางมวง

เริ่มตน N 15° 45'15.55" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,837 ครัวเรือน

E 100°7' 50.09" 4,200 ตารางเมตร ต.บึงเสนาท

สิ้นสุด N 15°44'59.17" รายละเอียดตามแบบที่ 1,234 ครัวเรือน)

E 100°7' 59.22" อบจ.กําหนด

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-6, 5)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 8



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

9 ซอมสรางผิวทางคอนกรีต เพื่อใหประชาชน 1. ซอมสรางผิวทางคอนกรีต 1,600,000 4,500,000 - 4,500,000 4,500,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1-0096 ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

บานวังไผ - บานทาซุด ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร ยาว 4,800 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลนครสวรรคตก  เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา พึงพอใจของผูใช และขนสง

อําเภอเมืองนครสวรรค 28,800 ตารางเมตร บริการ (ต.นครสวรรคตก

เชื่อมตอ ตําบลบางประมุง รายละเอียดตามแบบที่ 5,220 ครัวเรือน

อําเภอโกรกพระ อบจ.กําหนด ต.บางประมุง

จังหวัดนครสวรรค 2. ซอมสรางผิวทางคอนกรีต 1,288 ครัวเรือน)

เริ่มตน N 15° 41 '31.65" ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร - - 2,000,000 - - 

E 100°4 ' 35.05" หนา 0.15 เมตร ยาว 330

สิ้นสุด N 15°40' 35.84" เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

E 100°3' 13.92" 1,980 ตารางเมตร

(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง พรอมติดตั้งระบบไฟฟาและ

ค.2/61 ผ.04-8, 4) แสงสวางริมทางสาธารณะ

โดยติดตั้งเสาไฟกิ่งเดี่ยว

สูง 9.00 เมตร และ

โคมไฟถนนขนาด 250 วัตต

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 9



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

10 ซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยาง - 3,000,000 - - 6,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

หมูที่ 11,3 ตําบลบานมะเกลือ ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

อําเภอเมืองนครสวรรค เชื่อมตอ กวาง 6.00 เมตร ของผูใชบริการ (ต.บานมะเกลือ 

ตําบลมหาโพธิ อําเภอเกาเลี้ยว หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 1,996 ครัวเรือน

จังหวัดนครสวรรค ยาว 3,680 เมตร ต.มหาโพธิ

เริ่มตน N 15° 48' 26.22" ไหลทางกวางขางละ 1,441 ครัวเรือน)

E 100° 7' 11.22" 0.50 เมตร 

สิ้นสุด N 15° 48' 19.25" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
E 100° 5' 15.47" 25,760 ตารางเมตร

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม รายละเอียดตามแบบที่
ค.2/61 ผ.04-1, 1) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 10



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

11 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยาง 3,100,000 8,000,000 8,000,000 10,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ไดรับความสะดวก ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ทางหลวงทองถิ่น ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

นว.ถ. 1-0021 กวาง 6.00 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

บานทาทอง - บานทาซุด หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร บริการ (ต.นครสวรรคตก

ตําบลนครสวรรคตก  ยาว 10,439 เมตร ไหลทาง 5,220 ครัวเรือน

อําเภอเมืองนครสวรรค กวางขางละ 0.00-1.50 เมตร ต.บางประมุง

เชื่อมตอ ตําบลบางประมุง หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,288 ครัวเรือน)

อําเภอโกรกพระ 83,000 ตารางเมตร

จังหวัดนครสวรรค รายละเอียดตามแบบที่

เริ่มตน N 15° 40 '48.47" อบจ.กําหนด

E 100° 06 '2.82"

สิ้นสุด N 15° 38' 21.60"

E 100° 01' 49.70"

(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง

ค.2/61 ผ.04 ล.23)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 11



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

12 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 3,000,000 1,250,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลหนองกรด ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

อําเภอเมืองนครสวรรค ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

เชื่อมตอ ตําบลบางประมุง หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

อําเภอโกรกพระ ยาว 1,250 เมตร บริการ (ต.หนองกรด 

จังหวัดนครสวรรค หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,110 ครัวเรือน 

เริ่มตน N  15º  40'  39.44" 7,500 ตารางเมตร ต.บางประมุง

E  100º  1'  32.32" รายละเอียดตามแบบที่ 1,462 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N  15º  40'  11.10" อบจ.กําหนด

E  100º  1'  58"

(ปสผ. 2)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 12



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

13 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 10 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 2,000,000 2,700,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลบางมวง เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลบานมะเกลือ ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอเมืองนครสวรรค หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

จังหวัดนครสวรรค ยาว 1,630 เมตร บริการ (ต.บางมวง

เริ่มตน N  15º 47' 14.36" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,346 ครัวเรือน

 E  100º 7' 10.84" 9,780 ตารางเมตร ต.บานมะเกลือ

สิ้นสุด N  15º 47' 36.50" รายละเอียดตามแบบที่ 2,819 ครัวเรือน)

E  100º 6' 34.11" อบจ.กําหนด

(ปสผ. 16)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 13



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

14 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 2,000,000 4,600,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลบานมะเกลือ เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลบางมวง ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอเมืองนครสวรรค หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

จังหวัดนครสวรรค ยาว 1,440 เมตร บริการ (ต.บานมะเกลือ

เริ่มตน N  15º 48' 19.77" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,819 ครัวเรือน

        E  100º 6' 34.99" 8,640 ตารางเมตร ต.บางมวง

สิ้นสุด N  15º 47' 36.93" รายละเอียดตามแบบที่ 2,346 ครัวเรือน)

        E  100º 6' 33.88" อบจ.กําหนด

(ปสผ. 3)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 14



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

15 ซอมสรางผิวทางคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ซอมสรางผิวทางคอนกรีต - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1-0001 ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

บานสันพิงค-บานแควใหญ ในการเดินทางและขนสง กวาง 7.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลบึงเสนาท เชื่อมตอ หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

ตําบลแควใหญ ยาว 2,150 เมตร บริการ (ต.บึงเสนาท

อําเภอเมืองนครสวรรค หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 920 ครัวเรือน

จังหวัดนครสวรรค 15,050 ตารางเมตร ต.แควใหญ

เริ่มตน N 15° 44' 36.81" รายละเอียดตามแบบที่ 645 ครัวเรือน)

E 100° 07' 19.49" อบจ.กําหนด

สิ้นสุด N 15° 44' 58.66"

E 100° 8' 18.09"

(ประชาคมระดับจังหวัด)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 15



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

16 ปรับปรุงถนนพรอมวางทอ เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนพรอมวางทอ - - 5,440,000 - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ระบายน้ํา หมูที่ 13,14 ไดรับความสะดวก ระบายน้ํา ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลวัดไทรย เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

เขตเทศบาลนครนครสวรรค หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

อําเภอเมืองนครสวรรค ยาว 400 เมตร บริการ (ต.วัดไทร

จังหวัดนครสวรรค หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,710 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 43' 8.04" 2,400 ตารางเมตร เขตเทศบาลนครนครสวรรค

E 100° 5' 18.77" พรอมวางทอระบายน้ํา 13,611 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 42' 55.45" ขนาด  ø 1.00 เมตร

E 100° 5' 15.90" พรอมบอพักความยาวรวม

(ปสผ.20) ไมนอยกวา 400 เมตร

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 16



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

17 ซอมสรางถนน เพื่อใหประชาชน 1. ซอมสรางถนนลาดยาง 1,600,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.1-0009 ไดรับความสะดวก ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

บานทัพชุมพล - บานวังไผ ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลหนองกรด เชื่อมตอ หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

ตําบลนครสวรรคตก ยาว 432 เมตร ไหลทาง บริการ (ต.หนองกรด

อําเภอเมืองนครสวรรค กวางขางละ 1.00 เมตร 3,110 ครัวเรือน

จังหวัดนครสวรรค หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,480 ต.นครสวรรคตก

เริ่มตน N 15° 41 ' 27.37" ตารางเมตร รายละเอียดตาม 6,936 ครัวเรือน)

E 100° 1' 43.18" แบบที่อบจ.กําหนด

สิ้นสุด N 15° 41' 8.32" 2. ซอมสรางผิวทางคอนกรีต

E 100° 2' 14.51" ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร - 3,000,000 3,000,000 4,000,000 - 

(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง หนา 0.15 เมตร 

ค.2/61 ผ.05-8 ล.4) ยาว 3,170 เมตร

(ประชาคมระดับจังหวัด) ไหลทางกวางขางละ 

0.00-1.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 25,360

ตารางเมตร รายละเอียดตาม

แบบที่อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 17



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

18 ซอมสรางผิวทางคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ซอมสรางผิวทางคอนกรีต - - 4,000,000 4,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ถนนถายโอนสายหมูบาน ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

แฮปปโฮม-บานหนองปลิง ในการเดินทางและขนสง กวาง 7.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลนครสวรรคออก หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เชื่อมตอ ตําบลหนองปลิง ยาว 1,370 เมตร บริการ (ต.นครสวรรคออก

อําเภอเมืองนครสวรรค หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,152 ครัวเรือน

จังหวัดนครสวรรค 9,590 ตารางเมตร ต.หนองปลิง

เริ่มตน N 15° 40 ' 53.00" รายละเอียดตามแบบที่ 8,993 ครัวเรือน)

E 100° 8' 14.56" อบจ.กําหนด

สิ้นสุด N 15° 40' 42.53"

E 100° 9' 6.13"

(ประชาคมระดับจังหวัด)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 18



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

อําเภอโกรกพระ

19 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยาง 3,900,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ไดรับความสะดวก ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.1-0034 ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

บานเนินกะพี้-บานหาดสูง กวาง 6.00 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

ตําบลเนินศาลา เชื่อมตอ หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร บริการ (ต.หาดสูง 954 

ตําบลหาดสูง อําเภอโกรกพระ ยาว 3,600 เมตร ครัวเรือน

จังหวัดนครสวรรค ไหลทางกวางขางละ ต.เนินศาลา 772 

เริ่มตน N 15° 31 '44.64" 0.00-1.00 เมตร ครัวเรือน)

E 99°59 '19.33" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

สิ้นสุด N 15°30'5.91" 25,200 ตารางเมตร

E 99°59' 8.78" รายละเอียดตามแบบที่

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-49, 61) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 19



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

20 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - 2,000,000 - 6,500,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ตําบลเนินกวาว เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

ตําบลหาดสูง อําเภอโกรกพระ ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

จังหวัดนครสวรรค หนา 0.15 เมตร ของผูใชบริการ (ต.เนินกวาว 604 

เริ่มตน N 15° 31' 17.66" ยาว 2,518 เมตร ครัวเรือน, ต.หาดสูง

E 100° 00' 31.97" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 875 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 29' 58.72" 15,108 ตารางเมตร
E 100° 00' 25.02" รายละเอียดตามแบบท่ี อบจ.

(ทบทวนแผนฯ, เพิ่มเติม กําหนด
ค.2/61 ผ.04-11, 21)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 20



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

21 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 3,800,000 - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลเนินกวาว เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลศาลาแดง ในการเดินทางและขนสง กวาง 7.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอโกรกพระ หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

จังหวัดนครสวรรค ยาว 1,000 เมตร บริการ (ต.เนินกวาว

เริ่มตน N 15° 32 ' 35.38" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 604 ครัวเรือน

E 100° 0' 18.34" 7,000 ตารางเมตร ต.ศาลาแดง

สิ้นสุด N 15° 33' 4.91" รายละเอียดตามแบบที่ 1,059 ครัวเรือน)

E 100° 0' 26.00" อบจ.กําหนด

(ประสานแผนฯ 2)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 21



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

อําเภอชุมแสง

22 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยาง 1,000,000 1,000,000 - 3,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 2 ไดรับความสะดวก ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลฆะมัง อําเภอชุมแสง ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ กวาง 6.00 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

ตําบลเนินมะกอก หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร บริการ (ต.ฆะมัง 936 

อําเภอบางมูลนาก ยาว 1,900 เมตร ครัวเรือน

จังหวัดพิจิตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.เนินมะกอก

เริ่มตน N 15° 57 '25.31" 11,400 ตารางเมตร 900 ครัวเรือน)

E 100°18 '43.12" รายละเอียดตามแบบที่

สิ้นสุด N 15°53' 13.80" อบจ.กําหนด

E 100°19' 11.97"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-36, 44)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 22



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

23 ซอมสรางผิวทางคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ซอมสรางผิวทางคอนกรีต 2,000,000 2,000,000 5,000,000 6,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทางหลวงทองถิ่น ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

นว.ถ.1-0016 ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

สายคันกั้นแมน้ํายม-แมน้ํานาน หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

ตําบลพิกุล เชื่อมตอ ยาว 4,900 เมตร บริการ (ต.พิกุล 1,046

ตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ครัวเรือน

จังหวัดนครสวรรค 29,400 ตารางเมตร ต.เกยไชย 1,899

เริ่มตน N 15° 53' 36.16" รายละเอียดตามแบบที่ ครัวเรือน)

E 100° 17' 43.34" อบจ.กําหนด

สิ้นสุด N 15° 53' 21.73"

E 100° 16' 6.30"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-37, 45)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 23



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

24 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยาง 1,000,000 3,500,000 - 5,000,000 4,500,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 5 ไดรับความสะดวก ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลหนองกระเจา ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอชุมแสง กวาง 6.00 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวสรรค หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร บริการ (ต.หนองกระเจา

เชื่อมตอ ตําบลวังสําโรง ยาว 5,400 เมตร 1,188 ครัวเรือน

อําเภอบางมูลนาก ไหลทางกวางขางละ ต.วังสําโรง

จังหวัดพิจิตร 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ 900 ครัวเรือน)

เริ่มตน N 15° 53' 34.89" ไมนอยกวา 43,200 

E 100° 21' 29.21" ตารางเมตร

สิ้นสุด N 15° 56' 22.56" รายละเอียดตามแบบที่

E 100° 22' 15.80" อบจ.กําหนด

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-38, 46)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 24



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

25 ซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร 2,000,000 1,600,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ผิวจราจรเคพซีล หมูที่ 3,8 ไดรับความสะดวก เคพซีล ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลพันลาน เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง ยาว 2,365 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค (ชวงที่ 2) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.พันลาน

เริ่มตน N 15° 49' 48.61" 14,190 ตารางเมตร 1,190 ครัวเรือน

E 100° 15 ' 56.72" รายละเอียดตามแบบที่ ต.ทับกฤช 1,130

สิ้นสุด N 15° 49' 45.36" อบจ.กําหนด ครัวเรือน)

E 100° 17' 7.66"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-39, 47)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 25



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

26 กอสรางถนน หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชน 1. กอสรางถนนลาดยางผิว 1,000,000 2,000,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลทับกฤชใต อําเภอชุมแสง ไดรับความสะดวก จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ ตําบลบางพระหลวง ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอเมืองนครสวรรรค หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค ยาว 1,000 เมตร ไหลทาง บริการ (ต.ทับกฤชใต

เริ่มตน N 15° 46'10.51" กวางขางละ 1.00 เมตร 1,022 ครัวเรือน

E 100° 13' 43.28" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.บางพระหลวง

สิ้นสุด N 15° 45' 6.00" 6,000 ตารางเมตร 723 ครัวเรือน)

E 100° 12' 17.53" รายละเอียดตามแบบที่

(ปสผ. 5) อบจ.กําหนด

(ทบทวนแผนฯ, ผ.04-40, 48) 2. กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 4,000,000 2,000,000 2,000,000 

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 2,415 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 14,490 

ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบที่อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 26



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

27 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 2,12 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 2,000,000 3,000,000 2,000,000 - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลทับกฤช เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลพันลาน อําเภอชุมแสง ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรรค หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 46' 15.28" ยาว 2,100 เมตร บริการ (ต.ทับกฤช

E 100° 15' 55.34" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,095 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 47' 21.81" 12,600 ตารางเมตร ต.พันลาน

E 100° 16' 36.98" รายละเอียดตามแบบที่ 1,190 ครัวเรือน)

(ปสผ. 9) อบจ.กําหนด

(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง 

ค.2/61,ผ.04-34, 17)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 27



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

28 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ไดรับความสะดวก แอสฟลทคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัยในการ

ทางหลวงทองถิ่น ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

นว.ถ.1-0006 กวาง 6.00 เมตร ของผูใชบริการ (ต.ไผสิงห 

บานไผสิงห-บานสันติสุข หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 744 ครัวเรือน

ตําบลไผสิงห เชื่อมตอ ยาว 3,750 เมตร ต.หนองกระเจา 

ตําบลหนองกระเจา ไหลทางกวางขางละ 1,188 ครัวเรือน)

อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 1.00 เมตร 

เริ่มตน N 15° 50' 58.20" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

         E 100° 21' 36.87" 30,000 ตารางเมตร

สิ้นสุด N 15° 52' 57.71" รายละเอียดตามแบบที่

         E 100° 23' 35.18" อบจ.กําหนด

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 - 2, 2)
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

อําเภอลาดยาว

29 กอสรางสะพาน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กอสรางสะพาน ค.ส.ล. 2,600,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 4  ตําบลหวยน้ําหอม ไดรับความสะดวก ขนาดกวาง 7.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ ตําบลลาดยาว ในการเดินทางและขนสง ยาว 28 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค รายละเอียดตามแบบที่ พึงพอใจของผูใช และขนสง

จุดพิกัด  N 15° 44' 14.20" อบจ.กําหนด บริการ (ต.หวยน้ําหอม

E 99° 44' 24.70" 1,464 ครัวเรือน

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-8, 10) ต.ลาดยาว

1,926 ครัวเรือน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 29



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

30 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 15 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 1,400,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลลาดยาว เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลบานไร อําเภอลาดยาว ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค (ชวงที่ 2) หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 48' 38.82" ยาว 420 เมตร ไหลทาง บริการ (ต.ลาดยาว 

E 99° 44' 44.80" กวางขางละ 0.00-0.50 เมตร 1,926 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 43' 38.09" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.บานไร

E 99° 44' 58.61" 2,520 ตารางเมตร 2,890 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-8, 11) รายละเอียดตามแบบที่

อบจ. กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 30



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

31 เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก 1,000,000 1,000,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

คอนกรีต ถนนเทศบาล 10 ไดรับความสะดวก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เทศบาลตําบลลาดยาว เชื่อมตอ  ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว 0.04 เมตร ยาว 1,100 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค ไหลทางกวางขางละ บริการ (ต.ลาดยาว 

เริ่มตน N 15° 44' 57.52" 0.00-2.00 เมตร 1,926 ครัวเรือน)

E 99° 47' 22.62" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

สิ้นสุด N 15° 45' 0.59" 6,600 ตารางเมตร 

E 99° 46' 48.88" รายละเอียดตามแบบที่

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-9, 12) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 31



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

32 กอสรางถนน ค.ส.ล.  เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 1,000,000 1,300,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 11 ตําบลวังมา เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลหนองยาว อําเภอลาดยาว ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร ยาว 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค 650 เมตร หรือมีพื้นที่ พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 43' 34.08"  ไมนอยกวา 3,900 เมตร บริการ (ต.วังมา 

E 99° 54' 17.53" รายละเอียดตามแบบที่ 1,669 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 43' 16.29" อบจ. กําหนด ต.หนองยาว 

E 99° 54' 4.67"  1,141 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-10, 13)  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 32



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

33 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ ๕ เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด 1,000,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลมาบแก เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลวังเมือง อําเภอลาดยาว ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร ยาว 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค 2,400 เมตร หรือมีพื้นที่ พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 38'44.60" ไมนอยกวา 14,390 บริการ (ต.มาบแก 553 

E 99°48'.9.90" ตารางเมตร รายละเอียด ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15°39'55.87" ตามแบบที่อบจ.กําหนด ต.วังเมือง

E 99°49'12.15" 671 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-10, 14)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 33



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

34 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลาดยาง 2,000,000 4,000,000 4,000,000 3,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ไดรับความสะดวก ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

หมูที่ ๒ ตําบลศาลเจาไกตอ   ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

เชื่อมตอ ตําบลบานไร กวาง 6.00 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร บริการ (ต.ศาลเจาไกตอ

เริ่มตน N 15° 49' 35.74" ยาว 2,200 เมตร 3,090 ครัวเรือน

E 99° 41' 52.97" ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ต.บานไร

สิ้นสุด N 15° 50' 38.67" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,505 ครัวเรือน)

E 99° 42' 21.39" 13,200 ตารางเมตร

(ปสผ. 10) รายละเอียดตามแบบที่ 

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-12,16) อบจ. กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 34



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

35 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - 3,200,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ตําบลลาดยาว เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

ตําบลบานไร อําเภอลาดยาว ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

จังหวัดนครสวรรค หนา 0.15 เมตร ของผูใชบริการ (ต.ลาดยาว 

(สิ้นสุดโครงการ) ยาว 350 เมตร 3,244 ครัวเรือน

เริ่มตน N  15º  47'  21.18" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.บานไร 

E  99º  45'  19.50" 2,100 ตารางเมตร 3,505 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N  15º  47'  19.74" รายละเอียดตามแบบที่

E  99º  45'  8.16" อบจ.กําหนด

(ปสผ. 2)

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม 

ค.2/61 ผ.04-2, 2)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 35



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

36 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลาดยาง - 6,000,000 - 2,500,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 7 ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

ตําบลศาลเจาไกตอ ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

อําเภอลาดยาว เชื่อมตอ กวาง 6.00 เมตร ของผูใชบริการ (ต.ศาลเจาไกตอ 

ตําบลแมวงก อําเภอแมวงก หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 3,268 ครัวเรือน

จังหวัดนครสวรรค ยาว 2,990 เมตร หรือ ต.แมวงก 

เริ่มตน N 15° 46' 17.74" มีพื้นที่ไมนอยกวา 17,940 1,890 ครัวเรือน)

E 99° 37' 40.06" ตารางเมตร รายละเอียดตาม

สิ้นสุด N 15° 46' 2.50" แบบที่อบจ.กําหนด
E 99° 36' 4.65"

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม 
ค.2/61 ผ.04-2, 3)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 36



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

37 กอสรางสะพาน หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชน กอสรางสะพาน ค.ส.ล. - 2,000,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ตําบลสรอยละคร เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดกวาง 7.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

ตําบลวังมา อําเภอลาดยาว ในการเดินทางและขนสง ยาว 20.00 เมตร หรือมี 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

จังหวัดนครสวรรค พื้นที่ไมนอยกวา 140 ของผูใชบริการ (ต.สรอยละคร 

เริ่มตน N 15° 42' 49.2" ตารางเมตร รายละเอียดตาม 224 ครัวเรือน

E 99° 49' 22.8" แบบที่อบจ.กําหนด ต.วังมา

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม 954 ครัวเรือน

ค.2/61 ผ.04-3, 4)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 37



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

38 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 15 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด - 2,000,000 - - 7,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ตําบลวังมา อําเภอลาดยาว ไดรับความสะดวก ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

ตําบลหนองหลวง ยาว 2,800 เมตร ของผูใชบริการ (ต.วังมา 2,131

อําเภอสวางอารมณ หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ครัวเรือน, ต.หนองหลวง

จังหวัดอุทัยธานี 16,800 ตารางเมตร 1,587 ครัวเรือน)

เริ่มตน N 15° 39' 59.27" รายละเอียดตามแบบที่อบจ.

E 99° 54' 22.99" กําหนด

สิ้นสุด N 15° 39' 18.88" 

E 99° 53' 32.96"

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม 

ค.2/61 ผ.04-3, 5)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 38



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

39 ซอมสรางถนน ทางหลวงทองถิ่น เพื่อใหประชาชน 1. ซอมสรางผิวทางคอนกรีต 1,000,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

นว.ถ. 1-0024 ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัยใน

บานไทรทอง - บานหนองขี้ใต ในการเดินทางและขนสง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ การเดินทางและขนสง

ตําบลบานไร เชื่อมตอ ยาว 150 เมตรไหลทาง ของผูใชบริการ (ต.บานไร 

ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว กวางขางละ 0.50 เมตร 2,890 ครัวเรือน

จังหวัดนครสวรรค หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.ลาดยาว

เริ่มตน N 15° 35' 17.90" 1,050 ตารางเมตร 2,890 ครัวเรือน)

         E 99° 43' 52.10" พรอมงาน Concrete Slope 

สิ้นสุด N 15° 45' 26.97" Protection คันทาง 

        E 99° 46' 51.56" 2. ซอมสรางถนนลาดยางผิว 6,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 

(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

ค.2/61 ผ.01-6, 3) ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร

ยาว 6,000 เมตร หนาเฉลี่ย

0.04 เมตร ไหลทางกวาง

ขางละ 0.50-1.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

45,000 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 39



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

40 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด 1,600,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ตําบลหวยน้ําหอม อําเภอลาดยาว ไดรับความสะดวก ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.20 เมตร ยาว 250 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

ตําบลไผเขียว อําเภอสวางอารมณ เมตร ไหลทางกวางขางละ ของผูใชบริการ (ต.หวยน้ําหอม 

จังหวัดอุทัยธานี 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม 550 ครัวเรือน 

เริ่มตน N 15° 41' 14.04" นอยกวา 1,750 ตารางเมตร ต.ไผเขียว

         E 99° 42' 25.41" รายละเอียดตามแบบที่อบจ. 746 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 41' 9.8" กําหนด

        E 99° 42' 30.36"

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม 

ค.1/61 ผ.04-2, 2)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 40



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

41 ซอมสรางผิวทางคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ซอมสรางผิวทางคอนกรีต 3,110,000 4,000,000 4,000,000 2,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1-0022 ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

บานทุงแมนํ้านอย-บานหวยนํ้าหอม ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

ตําบลลาดยาว เชื่อมตอ ยาว 3,000 เมตร ของผูใชบริการ (ต.ลาดยาว 

ตําบลหวยน้ําหอม อําเภอลาดยาว ไหลทางกวางขางละ 3,244 ครัวเรือน

จังหวัดนครสวรรค 0.00-1.00 เมตร ต.หวยน้ําหอม

เริ่มตน N 15° 46' 08.10" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,226 ครัวเรือน)

         E 99° 43' 19.40" 24,000 ตารางเมตร

สิ้นสุด N 15° 44' 27.98" รายละเอียดตามแบบที่อบจ.

         E 99° 43' 06.72" กําหนด

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม

 ค.2/61 ผ.01-1, 1)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 41



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

42 ซอมสรางถนน ทางหลวงทองถิ่น เพื่อใหประชาชน 1. ซอมสรางผิวทางคอนกรีต 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,500,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

นว.ถ. 1-0069 แยก ทล.1072 - ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

ถ้ําบอยา - ถ้ําผาสวรรค - ในการเดินทางและขนสง เมตร ยาว 5,000 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

เขาถ้ําพระ ตําบลหนองยาว หนา 0.15 เมตร ไหลทางกวาง ของผูใชบริการ (ต.หนองยาว 

อําเภอลาดยาว เชื่อมตอ ขางละ 0.50-1.00 เมตร 1,465 ครัวเรือน

ตําบลหนองกรด หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 30,000 ต.หนองกรด 

อําเภอเมืองนครสวรรค ตารางเมตร รายละเอียดตาม 3,110 ครัวเรือน)

จังหวัดนครสวรรค แบบที่ อบจ.กําหนด

เริ่มตน N 15° 46' 37.40" 2. ซอมสรางถนนลาดยาง - 4,000,000 4,000,000 3,000,000 - 

         E 99° 56' 3.10" ผิวจราจรพาราแอสฟลทติก

สิ้นสุด N 15° 41' 36.10" คอนกรีต ขนาดผิวจราจร

         E 100° 01' 41.50" กวาง 6.00  เมตร

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม ยาว 5,000 เมตร 

ค.2/61 ผ.01-2, 2) หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 

ไหลทางกวางขางละ 

0.50-1.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 33,750

ตารางเมตร รายละเอียดตาม

แบบที่อบจ. กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 42



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

43 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 3,000,000 1,300,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลสระแกว เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลเนินขี้เหล็ก อําเภอลาดยาว ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

เริ่มตน N 15º 48' 24.59" ยาว 1,300 เมตร บริการ (ต.เนินขี้เหล็ก

E 99º 49' 13.30" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,821 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15º 48' 41.67" 7,800 ตารางเมตร ต.สระแกว

E 99º 49' 49.32" รายละเอียดตามแบบที่ 2,537 ครัวเรือน)

(ปสผ. 1) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 43



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

44 ซอมสรางผิวทางคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ซอมสรางผิวทางคอนกรีต - - 3,000,000 2,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.1-0077 ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

บานหวยน้ําหอม-บานปางงู- ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ปางสวรรค ตําบลหวยน้ําหอม หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

อําเภอลาดยาว เชื่อมตอ ยาว 2,100 เมตร บริการ (ต.หวยน้ําหอม

ตําบลปางสวรรค หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,226 ครัวเรือน

อําเภอชุมตาบง 12,600 ตารางเมตร ต.ปางสวรรค

จังหวัดนครสวรรค รายละเอียดตามแบบที่ 1,658 ครัวเรือน)

เริ่มตน N  15º  42'  13.43" อบจ.กําหนด

E  99º  33'  5.87"

สิ้นสุด N  15º  41'  58.61"

E  99º  49'  22.58"

(ปสผ.11)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 44



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

45 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 7
ตําบลสรอยละคร เชื่อมตอ 
ตําบลหนองยาว 
อําเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน  N  15º 43' 44.99"
         E 99º 49' 17.31"
สิ้นสุด  N 15º 43' 46.46"
         E 99º 49' 40.35"
(ปสผ.5)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการเดินทาง
และขนสง

กอสรางถนน ค.ส.ล.
ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ยาว 1,000 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
6,000 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบจ.กําหนด

- - 2,000,000 1,500,000 - 1. ระยะทางถนนที่
ดําเนินการซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของผูใช

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทางและขนสง
(ต.สรอยละคร
833 ครัวเรือน
ต.หนองยาว
2,832 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 45



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

อําเภอบรรพตพิสัย

46 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนน ค.ส.ล. 2,000,000 2,000,000 1,500,000 - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 2 ตําบลอางทอง ความสะดวกในการเดินทาง ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ ตําบลทางิ้ว และขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอบรรพตพิสัย  หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค ยาว 1,320 เมตร บริการ (ต.อางทอง

เริ่มตน N 15° 51' 56.70" ไหลทางกวางขางละ 1,051 ครัวเรือน

E 99° 56' 12.30" 1.00 เมตร ต.ทางิ้ว 1,770

สิ้นสุด N 15° 52' 1.88" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ครัวเรือน)

E 99° 56' 55.31" 10,500 ตารางเมตร

(ปสผ. 1) รายละเอียดตามแบบที่

(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง อบจ.กําหนด

ค.1/61, ผ.04-4, 2)
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

47 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 1,000,000 4,600,000 - 4,600,000 4,600,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลหูกวาง เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลทางิ้ว อําเภอบรรพตพิสัย ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค (ชวงที่ 3) หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 53' 58.71" ยาว 4,000 เมตร บริการ (ต.หูกวาง 1,285

E 99° 57' 41.41" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 52' 59.86" 24,000 ตารางเมตร ต.ทางิ้ว 1,770

E 99° 57' 52.84" รายละเอียดตามแบบที่ ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-28, 33) อบจ.กําหนด
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

48 ซอมแซมถนน ทางหลวงทองถิ่น เพื่อใหประชาชน 1. เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก 3,700,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

นว.ถ. 1-0070 ไดรับความสะดวก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

บานหนองน้ําเขียว-บานคลอง ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลทางิ้ว เชื่อมตอ หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

ตําบลอางทอง อําเภอบรรพตพิสัย ยาว 3,730 เมตร บริการ (ต.ทางิ้ว 

จังหวัดนครสวรรค ไหลทางกวางขางละ 0.50 1,770 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 54' 20.50" เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.อางทอง 1,051

E 99° 56' 46.10" 26,110 ตารางเมตร ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 52' 2.18" รายละเอียดตามแบบที่ 

E 99° 56' 59.76" อบจ.กําหนด

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-29, 34) 2. ซอมสรางผิวทางคอนกรีต - 1,000,000 - - - 

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00

เมตร หนา 0.15 เมตร

ยาว 270 เมตร ไหลทางกวาง

ขางละ 0.50 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 1,890

ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบที่ อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 48



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

49 ซอมสรางถนนทางหลวงทองถิ่น เพื่อใหประชาชน 1. ซอมสรางถนนลาดยาง - - 4,000,000 4,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

นว.ถ.1-0098 บานกระทุมโทน – ไดรับความสะดวก ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

บานหนองบอนใต ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลบางแกว หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

อําเภอบรรพตพิสัย ยาว 3,500 เมตร ไหลทาง บริการ (ต.บางแกว

เชื่อมตอ ตําบลบานไร  กวางขางละ 0.00-1.00 เมตร 2,133 ครัวเรือน

อําเภอลาดยาว หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.บานไร 

จังหวัดนครสวรรค 24,500 ตารางเมตร 2,890 ครัวเรือน)

เริ่มตน N 15° 56' 48.8" รายละเอียดตามแบบที่

E 99° 49' 4.7" อบจ.กําหนด

สิ้นสุด N 15° 56' 38.80" 2. กอสรางถนน ค.ส.ล. - - - 2,500,000 2,500,000 

E 99° 48' 26.0" ขนาดผิวจราจร

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-30, 35) กวาง 6.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

9,000 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่ 

อบจ.กําหนด
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

3. กอสรางถนนหินคลุก - - 4,000,000 2,000,000 - 

ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร

หนา 0.20 เมตร 

ยาว 3,400 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

23,800 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด

50 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 1,000,000 1,500,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลบานแดน เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลบางแกว อําเภอบรรพตพิสัย ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค ยาว 630 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 57' 33.50" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.บานแดน 

E 99° 53' 2.1" 3,780 ตารางเมตร 1,661 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 57' 52.2" รายละเอียดตามแบบที่ ต.บางแกว

E 99° 52' 55.27" อบจ.กําหนด 2,133 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-31, 36)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 50



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

51 กอสรางถนน ค.ส.ล.   เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด 1,000,000 4,000,000 3,000,000 - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 6 ตําบลตาสัง เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลเจริญผล อําเภอบรรพตพิสัย ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค ยาว 1,225 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 57' 45.04" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.ตาสัง 

E 99° 57' 43.88" 7,350 ตารางเมตร 1,000 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 57' 22.40" รายละเอียดตามแบบที่ ต.เจริญผล 

E 99° 58' 48.49" อบจ.กําหนด 1,928 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-31, 37)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 51



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

52 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 7,6 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 2,400,000 2,200,000 2,200,000 - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลบางตาหงาย เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลหนองกรด ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอบรรพตพิสัย หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค ยาว 3,200 เมตร บริการ (ต.บางตาหงาย

เริ่มตน N 15° 56' 58.84" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,058 ครัวเรือน

E 100° 0' 3.08" 19,200 ตารางเมตร ต.หนองกรด

สิ้นสุด N 15° 58' 3.32" รายละเอียดตามแบบที่ 3,611 ครัวเรือน)

E 100° 1' 34.09" อบจ.กําหนด

(ปสผ. 5) 

(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง

ค.2/61 ผ.04 ล.13)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 52



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

53 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 8 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 1,200,000 3,300,000 3,000,000 - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลตาขีด เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลตาสัง อําเภอบรรพตพิสัย ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 16° 3' 42.91" ยาว 4,930 เมตร บริการ (ต.ตาขีด 

E 99° 56' 47.61" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,268 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 16° 3' 7.38" 21,600 ตารางเมตร ต.ตาสัง 

E 99° 58' 16.88" รายละเอียดตามแบบที่ 1,791 ครัวเรือน)

(ปสผ.3) อบจ.กําหนด

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-32, 39)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 53



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

54 กอสรางถนน ค.ส.ล. ทางหลวง เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด 2,800,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทองถิ่น นว.ถ. 1-0072 ไดรับความสะดวก ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

บานมาบมะขาม - บานไผ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลเจริญผล เชื่อมตอ ยาว 1,000 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

ตําบลตาสัง อําเภอบรรพตพิสัย หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา บริการ (ต.เจริญผล

จังหวัดนครสวรรค 6,000 ตารางเมตร 1,928 ครัวเรือน

เริ่มตน N 16° 1' 56" รายละเอียดตามแบบที่ ต.ตาสัง 

E 99° 59' 14" อบจ.กําหนด 1,000 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 16° 1' 24.76"

E 99° 59' 20.57"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-33, 40)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 54



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

55 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่  9 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด - 3,000,000 - - 5,500,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลหนองกรด เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลบางตาหงาย ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอบรรพตพิสัย ยาว 2,600 เมตร  ไหลทาง พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค กวางขางละ 0.50 เมตร หรือมี บริการ (ต.หนองกรด

เริ่มตน N 15° 58' 36.3" พื้นที่ไมนอยกวา 2,844 ครัวเรือน

E 100° 3' 44.4" 15,600 ตารางเมตร ต.บางตาหงาย

สิ้นสุด N 15° 57' 57.27" รายละเอียดตามแบบที่ 1,645 ครัวเรือน)

E 100° 3' 11.73" อบจ.กําหนด   

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-34, 41)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 55



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

56 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ ๘ เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 2,400,000 1,000,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลดานชาง อําเภอบรรพตพิสัย ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลปาพุทรา ยาว 1,100 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

อําเภอขาณุวรลักษบุรี ไหลทางกวางขางละ 0.50 บริการ (ต.ดานชาง

จังหวัดกําแพงเพชร เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,778 ครัวเรือน

เริ่มตน N 16° 7' 6" 6,600 ตารางเมตร ต.ปาพุทรา

E 99° 59' 5" รายละเอียดตามแบบที่ 800 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 16° 7' 36" อบจ.กําหนด

E 99° 58' 47"  

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-34, 42)
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

57 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 10,12 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด 1,000,000 1,100,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลหนองตางู อําเภอบรรพตพิสัย ไดรับความสะดวก ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ  ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลหวยแกว อําเภอบึงนาราง ยาว 650 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดพิจิตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.หนองตางู

เริ่มตน N 16° 9' 32.46" 3,900 ตารางเมตร 1,408 ครัวเรือน

E 100° 3' 48.86" รายละเอียดตามแบบที่ ต.หวยแกว

สิ้นสุด N 16° 9' 17.64" อบจ.กําหนด 600 ครัวเรือน)

E 100° 3' 35.86"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-35, 43)

 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 57



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

58 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด 1,600,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ตําบลหนองกรด อําเภอบรรพตพิสัย ไดรับความสะดวก ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร ยาว 340 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

ตําบลทะนง อําเภอโพทะเล เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ของผูใชบริการ (ต.หนองกรด 

จังหวัดพิจิตร 2,040 ตารางเมตร พรอม 2,844 ครัวเรือน

เริ่มตน N 16° 2' 5.20" วางทอระบายน้ํา รายละเอียด ต.ทะนง

         E 100° 7' 27.67" ตามแบบที่อบจ.กําหนด 1,650 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 16° 2' 8.46"

        E 100° 7' 38.56"

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม 

ค.1/61 ผ.04-1, 1)
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

59 เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก 3,300,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

คอนกรีต ทางหลวงทองถิ่น ไดรับความสะดวก คอนกรีต แบงเปน 2 ชวง ดังนี้ ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

นว.ถ. 1-0075 บานหนองซาก- ในการเดินทางและขนสง ชวงที่ 1 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

บานเนินพยอม ตําบลบึงปลาทู เสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ของผูใชบริการ (ต.บึงปลาทู 

เชื่อมตอ ตําบลหนองตางู ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 1,041 ครัวเรือน

อําเภอบรรพตพิสัย หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ต.หนองตางู 

จังหวัดนครสวรรค ยาว 590 เมตร หรือมีพื้นที่ 1,408 ครัวเรือน)

เริ่มตน N 16° 07' 43.13" ไมนอยกวา 3,540 ตารางเมตร

         E 100° 30' 51.95" ชวงที่ 2

สิ้นสุด N 16° 05' 40.91" เสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

         E 100° 03' 12.35" ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 

ค.2/61 ผ.01-3, 3) ยาว 1,250 เมตร ไหลทาง

กวางขางละ 1.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

10,000 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

60 กอสรางถนน ค.ส.ล. ทางหลวง เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 2,000,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทองถิ่น นว.ถ.1-0099 ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

แยก ทล.1 - บานเนินมวง ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร ยาว 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลบานแดน อําเภอบรรพตพิสัย 5,000 เมตร หรือมีพื้นที่ พึงพอใจของผูใช และขนสง

เชื่อมตอ ตําบลบานไร ไมนอยกวา 30,000 บริการ (ต.บานแดน

อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค ตารางเมตร 1,661 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 55' 31.62" รายละเอียดตามแบบที่ ต.บานไร

E 99° 52' 28.61" อบจ. กําหนด 2,890 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 50' 37.47"

E 99° 48' 56.64"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-11, 15)
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

61 กอสรางสะพาน ค.ส.ล. หมูที่ 10 เพื่อใหประชาชน กอสรางสะพาน ค.ส.ล. - - 2,000,000 - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลตาสัง เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดกวาง 7.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลเจริญผล ในการเดินทางและขนสง ยาว 16  เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอบรรพตพิสัย รายละเอียดตามแบบที่ พึงพอใจของผูใช และขนสง 

จังหวัดนครสวรรค อบจ.กําหนด บริการ (ต.ตาสัง

N  16º 1'  7.31" 1,791 ครัวเรือน

E  100º 0'  22.11" ต.เจริญผล

(ปสผ. 6) 2,452 ครัวเรือน)
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

62 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 2,000,000 2,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลตาขีด เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลตาสัง อําเภอบรรพตพิสัย ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

(สิ้นสุดโครงการ) ยาว 950 เมตร บริการ (ต.ตาขีด

เริ่มตน N  15º 59' 53.63" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,268 ครัวเรือน

E  99º 56' 17.57" 5,700 ตารางเมตร ต.ตาสัง

สิ้นสุด N  16º 0' 12.16" รายละเอียดตามแบบที่ 1,791 ครัวเรือน)

E  99º 55'  54.48" อบจ.กําหนด

(ปสผ. 7)
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

63 กอสรางสะพาน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กอสรางสะพาน ค.ส.ล. - - 3,000,000 - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 8 ตําบลตาสัง เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดกวาง 7.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลดานชาง ในการเดินทางและขนสง ยาว 22 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอบรรพตพิสัย รายละเอียดตามแบบที่ พึงพอใจของผูใช และขนสง 

จังหวัดนครสวรรค อบจ.กําหนด บริการ (ต.ตาสัง

N  16º 02' 47.66" 1,791 ครัวเรือน

E  99º 59' 3.52" ต.ดานชาง

(ปสผ. 14) 2,452 ครัวเรือน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 63



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

64 ปรับปรุงถนนผิวทางคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนผิวทางคอนกรีต - - 2,000,000 3,000,000 2,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.1-0072 ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

บานมาบมะขาม-บานไผ ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลเจริญผล เชื่อมตอ หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

ตําบลตาสัง อําเภอบรรพตพิสัย ยาว 5,170 เมตร บริการ (ต.ตาสัง

จังหวัดนครสวรรค ไหลทางขางละ 0-1.00 เมตร 1,791 ครัวเรือน

เริ่มตน N  15º  59'  38.54" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.เจริญผล

        E  100º 0' 45.24" 31,020 ตารางเมตร 2,452 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N  16º 1' 56.01" รายละเอียดตามแบบที่ 

        E  99º 59'  14.21" อบจ.กําหนด

(ประชาคมระดับจังหวัด)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 64



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

65 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร - - 5,000,000 10,000,000 10,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.1-0109 ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

แยก ทล. 1-บานนํ้าหัก กวาง 6.00 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

ตําบลบางแกว เชื่อมตอ หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร บริการ (ต.บางแกว

ตําบลบานแดน ยาว 10,000 เมตร 2,018 ครัวเรือน

อําเภอบรรพตพิสัย ไหลทางกวาง ขางละ ต.บานแดน

จังหวัดนครสวรรค 0.00-1.00 เมตร 2,171 ครัวเรือน)

เริ่มตน N 15° 57' 40.57" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

E 99° 50' 32.79" 70,000 ตารางเมตร

สิ้นสุด N 15° 56' 7.63" รายละเอียดตามแบบที่ 

E 99° 56' 47.39" อบจ.กําหนด

(ปสผ. 12)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 65



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

อําเภอหนองบัว

66 เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนสง

1. ปรับปรุงถนนผิวจราจร 
ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร
กวาง 8.00 เมตร
ยาว 925 เมตร 
หนา 0.25 เมตร 
ตารางเมตร รายละเอียด

6,000,000 - - - - กองชาง

 2. ซอมสรางผิวทาง
คอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวาง 8.00 เมตร 
หนา 0.25 เมตร 
ยาว 3,385 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
27,080 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบจ.กําหนด

- 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

ปรับปรุงถนนผิวจราจร
ทางหลวงทองถิ่น 
รหัสสายทาง นว.ถ.๑-0037 
บานหนองกลับ-บานเหมืองแร
ตําบลหนองกลับ เชื่อมตอ 
ตําบลทุงทอง อําเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 52' 04.17"
        E 100° 36' 34.36"
สิ้นสุด N 15° 55' 34.71"
        E 100° 42' 20.39"
(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง 
ค.2/61 ผ.05-1 ล.1)

 1. ระยะทางถนนที่
ดําเนินการปรับปรุง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.หนองกลับ     
2,790 ครัวเรือน
ต.ทุงทอง        
1,293 ครัวเรือน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 66



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

67 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 7,12 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลูกรัง ขนาด - 9,000,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ตําบลวังบอ อําเภอหนองบัว ไดรับความสะดวก ผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

เชื่อมตอ ตําบลวังน้ําลัด ในการเดินทางและขนสง ยาว 13,400 เมตร หรือมี 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

อําเภอไพศาลี พื้นที่ไมนอยกวา 93,800 ของผูใชบริการ (ต.วังบอ 

จังหวัดนครสวรรค ตารางเมตร รายละเอียดตาม 901 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 49' 3.36" แบบที่ อบจ.กําหนด ต.วังน้ําลัด

E 100° 46' 7.71" 150 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 43' 59.94" 

E 100° 43' 56.97"

(ทบทวนแผนฯ, เพิ่มเติม 

ค.2/61 ผ.04-6, 11)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 67



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

68 กอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชน กอสรางหินคลุก - 4,500,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

หมูที่ 15,16 ตําบลหนองบัว ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

เชื่อมตอ ตําบลวังบอ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.20 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

อําเภอหนองบัว ยาว 3,800 เมตร ของผูใชบริการ (ต.หนองบัว 

จังหวัดนครสวรรค หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 578 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 51' 33.63" 22,800 ตารางเมตร ต.วังบอ

E 100° 44' 3.19" รายละเอียดตามแบบที่ 116 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 49' 24.84" อบจ.กําหนด
E 100° 43' 22.22"

(ทบทวนแผนฯ, เพิ่มเติม 

ค.2/61 ผ.04-7, 12)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 68



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

69 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 4,800,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

หมูที่ 10,15 ตําบลหนองกลับ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

เชื่อมตอ ตําบลทุงทอง ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

อําเภอหนองบัว ยาว 1,425 เมตร ของผูใชบริการ (ต.หนองกลับ 

จังหวัดนครสวรรค หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,609 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 55' 40.08" 8,550 ตารางเมตร ต.ทุงทอง

E 100° 38' 12.67" รายละเอียดตามแบบที่อบจ. 1,298 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 55' 41.58" กําหนด
E 100° 38' 48.63"

(ทบทวนแผนฯ, เพิ่มเติม 

ค.2/61 ผ.04-7, 13)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 69



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

70 กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 12 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนหินคลุก ขนาด - 4,500,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ตําบลหนองบัว อําเภอหนองบัว ไดรับความสะดวก ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.20 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

ตําบลศรีมงคล อําเภอบึงสามพัน ยาว 4,600 เมตร ของผูใชบริการ (ต.หนองบัว 

จังหวัดเพชรบูรณ หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 276 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 51' 25.67" 27,600 ตารางเมตร ต.ศรีมงคล

        E 100° 46' 12.51" รายละเอียดตามแบบท่ี อบจ. 200 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 49' 53.33" กําหนด
E 100° 47' 54.38"

(ทบทวนแผนฯ, เพิ่มเติม 

ค.2/61 ผ.04-8, 14)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 70



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

71 กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 11,12 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนหินคลุก 4,600,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลหนองบัว อําเภอหนองบัว ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.20 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลพญาวัง อําเภอบึงสามพัน ยาว 4,200 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดเพชรบูรณ หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.หนองบัว

เริ่มตน N 15° 49' 3.48" 25,320 ตารางเมตร 2,711 ครัวเรือน

E 100° 40' 7.89" รายละเอียดตามแบบที่ ต.พญาวัง

สิ้นสุด N 15° 48' 37.45" อบจ.กําหนด 1,000 ครัวเรือน)

E 100° 36' 32.64"

(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง

ค.2/61 ผ.04 ล.27)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 71



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

72 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 13,17 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลูกรัง 9,000,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลหนองบัว เชื่อมตอ หมูที่ 9 ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลวังบอ อําเภอหนองบัว ในการเดินทางและขนสง หนา 0.20 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค ยาว 9,720 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 49' 3.48" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.หนองบัว 

E 100° 40' 7.89" 58,320 ตารางเมตร 2,711 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 48' 37.45" รายละเอียดตามแบบที่ ต.วังบอ

E 100° 36' 43.79" อบจ.กําหนด 1,986 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-64, 78)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 72



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

73 กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 13,17 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนหินคลุก 7,000,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลหนองบัว เชื่อมตอ หมูที่ 2 ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลวังบอ อําเภอหนองบัว ในการเดินทางและขนสง หนา 0.20 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค ยาว 5,700 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 49' 49.51" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.หนองบัว

E 100° 39' 55.97" 34,440 ตารางเมตร 2,711 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 50' 6.83" รายละเอียดตามแบบที่ ต.วังบอ 

E 100° 37' 38.12" อบจ.กําหนด 1,986 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-64, 79)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 73



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

74 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 2,9 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลูกรัง 10,000,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลวังบอ เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลธารทหาร อําเภอหนองบัว ในการเดินทางและขนสง หนา 0.20 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค ยาว 10,610 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 49' 2.26" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.วังบอ 

E 100° 40' 8.70" 63,660 ตารางเมตร 1,986 ครัวเรือน 

สิ้นสุด N 15° 48' 33.08" รายละเอียดตามแบบที่ ต.ธารทหาร

E 100° 36' 42.39" อบจ.กําหนด 965 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-65, 80)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 74



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

75 กอสรางถนน ค.ส.ล.  เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - 2,000,000 - 8,000,000 8,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 8 ตําบลทุงทอง เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลหนองบัว อําเภอหนองบัว ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค ยาว 5,860 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 54' 15.23" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.ทุงทอง

E 100° 40' 58.61" 35,160 ตารางเมตร 1,298 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 53' 30.10" รายละเอียดตามแบบที่ ต.หนองบัว

E 100° 40' 53.34" อบจ.กําหนด 2,711 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-65, 81)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 75



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

76 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 2,7 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล - - 3,000,000 3,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลทุงทอง เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลหนองกลับ อําเภอหนองบัว ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

เริ่มตน N 15° 57' 6.18" ยาว 1,740 เมตร บริการ (ต.ทุงทอง

E 100° 42' 22.19" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,765 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 58' 1.48" 10,440 ตารางเมตร ต.หนองกลับ

E 100° 42' 32.23" ตามแบบที่ อบจ.กําหนด 2,609 ครัวเรือน)

(ปสผ. 19)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 76



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

77 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล - - 3,000,000 2,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลหนองกลับ เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลหนองบัว อําเภอหนองบัว ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

เริ่มตน N 15° 51' 45.87" ยาว 1,450 เมตร บริการ (ต.หนองกลับ

E 100° 37' 30.55" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,609 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 52' 3.45" 8,700 ตารางเมตร ต.หนองบัว

E 100° 40' 7.53" รายละเอียดตามแบบที่ 3,765 ครัวเรือน)

(ปสผ. 11) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 77



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

78 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 15-16 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 10,000,000 10,000,000 3,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลหนองบัว เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลวังบอ อําเภอหนองบัว ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

เริ่มตน N 15° 50 ' 25.00" ยาว 7,000 เมตร บริการ (ต.หนองบัว

E 100° 41' 32.28" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,336 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 49' 24.35" 42,000 ตารางเมตร ต.วังบอ

E 100° 46' 3.50" รายละเอียดตามแบบที่ 3,790 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนเพิ่มเติม 2/61, อบจ.กําหนด

ผ.04-7, 12)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 78



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

79 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 8
ตําบลหวยรวม  เชื่อมตอ
ตําบลหวยใหญ 
อําเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15º 53' 9.69"
        E 100º 26' 23.13"
สิ้นสุด N 15º 52' 21.58"
        E 100º 26' 21.189"
(ปสผ.15)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการเดินทาง
และขนสง

กอสรางถนน ค.ส.ล.
ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ยาว 1,500 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
9,000 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบจ.กําหนด

- - 3,000,000 3,000,000 - 1. ระยะถนนที่
ดําเนินการพัฒนา    
  2. ระดับความพึง
พอใจของผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทางและขนสง
(ต.หวยรวม
1,931 ครัวเรือน
ต.หวยใหญ
982  ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 79



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

80 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 9
ตําบลธารทหาร เชื่อมตอ  
ตําบลวังบอ อําเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15º 48' 0.21"
        E 100º 34' 22.16"
สิ้นสุด N 15º 46' 3.79"
        E 100º 36' 38.01"
(ปสผ.22)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการเดินทาง
และขนสง

กอสรางถนน ค.ส.ล.
ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ยาว 7,000 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
42,000 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบจ.กําหนด

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. ระยะถนนที่
ดําเนินการพัฒนา    
  2. ระดับความพึง
พอใจของผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทางและขนสง
(ต.ธารทหาร
1,931 ครัวเรือน
ต.วังบอ
982  ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 80



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

81 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 10
ตําบลหนองบัว เชื่อมตอ 
ตําบลทุงทอง อําเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15º 50' 46.98"
        E 100º 41' 54.80"
สิ้นสุด N 15º 52' 52.52"
        E 100º 42' 8.25"
(ปสผ.4)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการเดินทาง
และขนสง

กอสรางถนน ค.ส.ล.
ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ยาว 4,400 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
26,400 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบจ.กําหนด

- - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1. ระยะถนนที่
ดําเนินการพัฒนา    
  2. ระดับความพึง
พอใจของผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทางและขนสง
(ต.หนองบัว
2,366 ครัวเรือน
ต.ทุงทอง
3,765 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 81



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

82 กอสรางถนนดินซีเมนต
ผสมยางพารา 
(Para Soil Cement) 
หมูที่ 16, 15, 13
ตําบลวังบอ อําเภอหนองบัว 
เชื่อมตอ ตําบลวังน้ําลัด 
อําเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N  15º 49' 11.28"
        E  100º 42' 52.45"
สิ้นสุด N  15º 44' 0.93"
        E  100º 43' 48.64"
(ปสผ.7)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการเดินทาง
และขนสง

กอสรางถนนดินซีเมนต
ผสมยางพารา 
(Para Soil Cement)
ขนาดผิวจราจร
กวาง  6.00  เมตร
หนา  0.20  เมตร
ยาว  11,000 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  
66,000 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบจ.กําหนด

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1. ระยะถนนที่
ดําเนินการพัฒนา    
  2. ระดับความพึง
พอใจของผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทางและขนสง
(ต.วังบอ
3,790  ครัวเรือน
ต.วังน้ําลัด
1,541 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 82



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

อําเภอตาคลี บริการ

83 ซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ซอมสรางถนนลาดยาง 1,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สะดวกในการเดินทางและ ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัยในการ

ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1-0019 ขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

บานสะพานปูน-บานชองแค กวาง 6.00 เมตร ของผูใชบริการ (ต.ตาคลี 

ตําบลตาคลี เชื่อมตอ หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 3,659 ครัวเรือน

ตําบลชองแค อําเภอตาคลี ยาว 2,500 เมตร ต.ชองแค 

จังหวัดนครสวรรค ไหลทางกวางขางละ 1,455 ครัวเรือน)

เริ่มตน N 15° 10' 8.11" 1.50 เมตร 

        E 100° 25' 50.04" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

สิ้นสุด N 15° 10' 18.12" 22,500 ตารางเมตร

        E 100° 26' 31.99" รายละเอียดตามแบบที่

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 - 1, 1) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 83



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

84 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยางผิว 2,000,000 2,000,000 - - 11,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอลฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 2,1 ไดรับความสะดวก จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลหนองหมอ เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลสรอยทอง อําเภอตาคลี เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค (ชวงที่ 2) ยาว 7,400 เมตร หรือมี บริการ (ต.หนองหมอ 

เริ่มตน N 15° 11' 49.92" พื้นที่ไมนอยกวา 44,400 855 ครัวเรือน

E 100° 19' 26.30" ตารางเมตร รายละเอียด ต.สรอยทอง 850

สิ้นสุด N 15° 09' 43.15" ตามแบบที่ อบจ.กําหนด ครัวเรือน)

E 100° 20' 10.28"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-13, 17)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 84



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

85 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยาง 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1-0113 ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

แยก ทล.1-บานหนองมะคา กวาง 6.00 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

ตําบลเขาชายธง ยาว 2,000 เมตร บริการ (ต.เขาชายธง 

อําเภอตากฟา เชื่อมตอ หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 365 ครัวเรือน

ตําบลหวยหอม อําเภอตาคลี 12,000 ตารางเมตร ต.หวยหอม

จังหวัดนครสวรรค รายละเอียดตามแบบที่ 465 ครัวเรือน)

เริ่มตน N 15° 12' 12.05" อบจ. กําหนด

E 100° 25' 21.53"

สิ้นสุด N 15° 11' 21.46"

E 100° 25' 53.53"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-14, 18)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 85



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

86 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 1,000,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

เทศบาลตําบลตาคลี ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ ตําบลตาคลี ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอตาคลี ยาว 1,200 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค ไหลทางกวางขางละ บริการ (ต.ตาคลี 1,860 

เริ่มตน N 15° 15' 15.44" 0.50 เมตร ครัวเรือน)

E 100° 19' 35.77" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

สิ้นสุด N 15° 15' 16.66" 7,200 ตารางเมตร 

E 100° 19' 22.95" รายละเอียดตามแบบที่

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-15, 19) อบจ. กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 86



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

87 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร 1,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 6 ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลหนองโพ อําเภอตาคลี ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

เชื่อมตอ ตําบลเนินมะกอก กวาง 6.00 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

อําเภอพยุหะคีรี หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร บริการ (ต.หนองโพ

จังหวัดนครสวรรค ยาว 3,600 เมตร 1,384 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 23' 46.57" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.เนินมะกอก

E 100° 13' 56.54" 21,600 ตารางเมตร 1,225 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 25' 31.49" รายละเอียดตามแบบที่

E 100° 13' 11.95" อบจ.กําหนด

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-16, 20)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 87



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

88 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร 1,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

หมูที่ 7 ตําบลหนองโพ เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลหัวหวาย อําเภอตาคลี หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค ยาว 3,600 เมตร บริการ (ต.หนองโพ

เริ่มตน N 15° 24' 21.80" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,384 ครัวเรือน

E 100° 19' 6.75" 21,600 ตารางเมตร ต.หัวหวาย

สิ้นสุด N 15° 25' 31.97" รายละเอียดตามแบบที่ 2,571 ครัวเรือน)

E 100° 18' 24.68" อบจ.กําหนด

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-17, 21)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 88



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

89 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน 1. กอสรางถนนลาดยาง 2,000,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 5,3 ตําบลหัวหวาย ไดรับความสะดวก ผิวจราจรเคพซีล ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ ตําบลตาคลี ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 6.00 เมตร ยาว 760 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 21' 39.70" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.หัวหวาย

E 100° 21' 2.85" 4,560 ตารางเมตร 655 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 21' 19.95" รายละเอียดตามแบบที่ ต.ตาคลี  865

E 100° 20' 52.42" อบจ.กําหนด ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-18, 22) 2. กอสรางถนนลาดยาง - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - 

ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกวาง

6.00 เมตร หนาเฉลี่ย

0.04 เมตร ยาว 2,440 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

14,640 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 89



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

90 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยาง 2,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 2 ไดรับความสะดวก ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลหัวหวาย เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร  พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค ยาว 3,200 เมตร ไหลทาง บริการ (ต.หัวหวาย

เริ่มตน N 15° 19' 39.25" กวางขางละ 0.50 เมตร 2,531 ครัวเรือน

E 100° 19' 23.30" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.ตาคลี 

สิ้นสุด N 15° 18' 28" 22,400 ตารางเมตร 1,265 ครัวเรือน)

E 100° 20' 4.95" รายละเอียดตามแบบที่

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-19, 23) อบจ. กําหนด

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 90



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

91 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 14 เพื่อใหประชาชน 1. กอสรางถนนลาดยาง 5,400,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลหัวหวาย เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ผิวจราจรเคพซีล ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค กวาง 6.00 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 19' 20.17" ยาว 2,160 เมตร บริการ (ต.หัวหวาย

E 100° 18' 11.12" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,531 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 18' 23.39" 12,960 ตารางเมตร ต.ตาคลี 

E 100° 17' 20.72" รายละเอียดตามแบบที่ 1,265 ครัวเรือน)

(ปสผ.7) อบจ.กําหนด

(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง, 2. กอสรางถนนลาดยาง - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

ผ.04-13, 7) ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

ขนาดผิวจราจร 

กวาง 6.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

12,000 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่ 

อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 91



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

92 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลาดยาง - - 6,000,000 3,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 11 ไดรับความสะดวก ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลหัวหวาย เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลหนองโพ อําเภอตาคลี กวาง 6.00 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร บริการ (ต.หัวหวาย

เริ่มตน N 15° 20' 55.15" ยาว 3,300 เมตร 2,600 ครัวเรือน

E 100° 18' 22.48" ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร ต.หนองโพ

สิ้นสุด N 15° 21' 18.09" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,496 ครัวเรือน)

E 100° 15' 1.87" 23,100 ตารางเมตร

(ปสผ. 18) รายละเอียดตามแบบที่

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-20, 25) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 92



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

93 ซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน 1. ซอมสรางถนนลาดยาง 2,000,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 2 ตําบลสรอยทอง ไดรับความสะดวก ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ ตําบลพรหมนิมิต ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอตาคลี หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค ยาว 970 เมตร หรือมีพื้นที่ บริการ (ต.สรอยทอง 

เริ่มตน N 15° 7' 17.92" ไมนอยกวา 5,820 ตารางเมตร 1,496 ครัวเรือน

E 100° 23' 58.03" รายละเอียดตามแบบที่ ต.พรหมนิมิต

สิ้นสุด N 15° 7' 24.33" อบจ.กําหนด 1,539 ครัวเรือน)

E 100° 22' 42.39" 2. ซอมสรางถนนลาดยาง

(ทบทวนแผนฯ, ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต - 4,000,000 2,000,000 - - 

เปลี่ยนแปลง, ผ.04-15, 8) (โดยวิธี PAVEMENT

IN-PLACE RECYCLING)

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร

ยาว 2,850 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

17,100 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 93



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

94 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร 1,000,000 2,000,000 - - 2,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 7 ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลหวยหอม เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลชองแค อําเภอตาคลี กวาง 6.00 เมตร  พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร บริการ (ต.หวยหอม

เริ่มตน N 15° 12' 50.20" ยาว 1,600 เมตร 1,289 ครัวเรือน

E 100° 28' 42.50" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.ชองแค 

สิ้นสุด N 15° 12' 15.54" 9,600 ตารางเมตร 1,455 ครัวเรือน)

E 100° 28' 44.03" รายละเอียดตามแบบที่

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-22, 27) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 94



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

95 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร - 2,000,000 - 3,500,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 2 ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลพรหมนิมิต เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค ยาว 1,800 เมตร บริการ (ต.พรหมนิมิต

เริ่มตน N 15° 10' 7.17" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 963 ครัวเรือน

E 100° 24' 19.08" 10,800 ตารางเมตร ต.ตาคลี 

สิ้นสุด N 15° 11' 1.25" รายละเอียดตามแบบที่ 4,285 ครัวเรือน)

E 100° 23' 49.59" อบจ.กําหนด

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-23, 28)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 95



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

96 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร 1,000,000 1,000,000 - 2,500,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 7 ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลจันเสน อําเภอตาคลี ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

ตําบลสายหวยแกว อําเภอบานหมี่ ยาว 1,400 เมตร บริการ (ต.จันเสน

จังหวัดลพบุรี ไหลทางกวางขางละ 1.00 1,627 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 6' 52.19" เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.สายหวยแกว

E 100° 28' 22.06" 11,200 ตารางเมตร 921 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 6' 52.05" รายละเอียดตามแบบที่ 

E 100° 28' 31.70" อบจ.กําหนด

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-24, 29)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 96



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

97 ซอมแซมถนน ทางหลวงทองถิ่น เพื่อใหประชาชน 1. ปรับปรุงถนนลาดยาง 1,000,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

นว.ถ. 1-0060 บานราษฎรเจริญ- ไดรับความสะดวก ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

บานซับไพรเงิน ตําบลลาดทิพรส ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอตาคลี เชื่อมตอ 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย พึงพอใจของผูใช และขนสง

ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา 0.04 เมตร ยาว 395 เมตร บริการ (ต.ลาดทิพรส

จังหวัดนครสวรรค หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,421 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 15' 0.09" 2,370 ตารางเมตร ต.ลําพยนต 

E 100° 34' 49.29" รายละเอียดตามแบบที่ 1,518 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 16' 32.08" อบจ.กําหนด

E 100° 34' 32.52" 2. กอสรางถนนลาดยาง

(ปสผ. 20) ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต - 2,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 

(ทบทวนแผนฯ, เปลี่ยนแปลง ขนาดผิวจราจร

 ผ.04-21, 11) กวาง 6.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร

ยาว 3,000 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

18,000 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่ 

อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 97



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

3. ซอมสรางถนนลาดยาง - - - 3,000,000 5,400,000 

ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

ขนาดผิวจราจร

กวาง 6.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร

ยาว 3,000 เมตร 

ไหลทางกวางขางละ

0.00-1.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

24,000 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 98



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

98 เสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก 2,000,000 2,000,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทางหลวงทองถิ่น ไดรับความสะดวก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

นว.ถ.1-0058 บานประชาอุทิศ ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลตาคลี เชื่อมตอ ตําบลหัวหวาย หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ยาว 2,528 เมตร ไหลทาง บริการ (ต.ตาคลี 

เริ่มตน N 15° 18' 25.30" กวางขางละ 0.00-1.00 เมตร 4,285 ครัวเรือน

E 100° 35' 10.19" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.หัวหวาย

สิ้นสุด N 15° 07' 52.45" 20,224 ตารางเมตร 2,571 ครัวเรือน)

E 100° 20' 20.03" รายละเอียดตามแบบที่

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-26, 31) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 99



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

99 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 8 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด - 3,700,000 - 6,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ตําบลตาคลี เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

ตําบลชองแค อําเภอตาคลี ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

จังหวัดนครสวรรค ยาว 3,000 เมตร ของผูใชบริการ (ต.ตาคลี 

เริ่มตน N 15° 12' 17.73" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 8,673 ครัวเรือน

E 100° 21' 34.55" 18,000 เมตร ต.ชองแค

สิ้นสุด N 15° 11' 9.95" รายละเอียดตามแบบที่อบจ. 1,478 ครัวเรือน)
E 100° 22' 58.69" กําหนด

(ทบทวนแผนฯ, เพิ่มเติม 

ค.2/61 ผ.04-4, 6)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 100



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

100 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร - 2,000,000 - 4,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

PAVEMENT IN-PLACE ในการเดินทางและขนสง PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

RECYCLING) หมูที่ 18 ขนาดผิวจราจร ของผูใชบริการ (ต.ตาคลี 

ตําบลตาคลี เชื่อมตอ กวาง 6.00 เมตร 8,673 ครัวเรือน

ตําบลหัวหวาย อําเภอตาคลี หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ต.หัวหวาย

จังหวัดนครสวรรค ยาว 2,200 เมตร 2,531 ครัวเรือน)

เริ่มตน N 15° 18' 57.22" ไหลทางกวางขางละ 

E 100° 20' 54.25" 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่

สิ้นสุด N 15° 19' 38.82" ไมนอยกวา 17,600
E 100° 20' 1.24" ตารางเมตร รายละเอียด

(ทบทวนแผนฯ, เพิ่มเติม ตามแบบที่อบจ.กําหนด
ค.2/61 ผ.04-4, 7)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 101



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

101 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร - 2,000,000 - - 20,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 8 ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

ตําบลพุนกยูง เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

ตําบลหัวหวาย อําเภอตาคลี หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ของผูใชบริการ (ต.พุนกยูง 

จังหวัดนครสวรรค ยาว 7,700 เมตร 1,058 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 23' 32.17" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.หัวหวาย

E 100° 26' 1.76" 46,200 ตารางเมตร 2,531 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 21' 57.54" รายละเอียดตามแบบที่อบจ.
E 100° 23' 16.63" กําหนด

(ทบทวนแผนฯ, เพิ่มเติม

 ค.2/61 ผ.04-5, 8)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 102



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

102 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด - 2,000,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ตําบลจันเสน อําเภอตาคลี ไดรับความสะดวก ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร ยาว 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

ตําบลไผใหญ อําเภอบานหมี่ 525 เมตร หรือมีพื้นที่ไม ของผูใชบริการ (ต.จันเสน 

จังหวัดลพบุรี นอยกวา 3,150 เมตร 2,443 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 7' 7.80" รายละเอียดตามแบบที่อบจ. ต.ไผใหญ

E 100° 27' 45.72" กําหนด 737 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 6' 55.24" 

E 100° 27' 58.06"

(ทบทวนแผนฯ, เพิ่มเติม 

ค.2/61 ผ.04-5, 9)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 103



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

103 เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก - 2,300,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

คอนกรีต เขตเทศบาลตําบลชองแค ไดรับความสะดวก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

(ถนนประชาอุทิศ-มหาราช) ในการเดินทางและขนสง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

เชื่อมตอ หมูที่ 1 ตําบลชองแค เมตร ยาว 1,230 เมตร หรือ ของผูใชบริการ (ต.ชองแค 

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค มีพื้นที่ไมนอยกวา 7,380 1,455 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 9' 55.31" ตารางเมตร รายละเอียดตาม เทศบาลตําบลชองแค

E 100° 25' 16.21" แบบที่อบจ.กําหนด 905 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 9' 33.66" 

E 100° 25' 41.99"

(ทบทวนแผนฯ, เพิ่มเติม 

ค.2/61 ผ.04-6, 10)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 104



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

104 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 2,000,000 2,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลสรอยทอง เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลหนองหมอ อําเภอตาคลี ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

เริ่มตน N  15º 8' 15.62" ยาว 1,200 เมตร บริการ (ต.สรอยทอง

E  100º 21' 11.91" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,496 ครัวเรือน

สิ้นสุด N  15º 8' 29.72" 7,200 ตารางเมตร ต.หนองหมอ

E  100º 20' 35.91" รายละเอียดตามแบบที่ 1,043 ครัวเรือน)

(ปสผ. 6) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 105



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

105 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลาดยาง - - 6,000,000 3,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 17 ไดรับความสะดวก ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลตาคลี เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลหัวหวาย อําเภอตาคลี กวาง 6.00 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

จังหวัดนครสวรรค หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร บริการ (ต.ตาคลี

เริ่มตน N  15º 17' 54.15" ยาว 3,000 เมตร 8,673 ครัวเรือน

E  100º 21' 14.14" ไหลทางกวางขางละ ต.หัวหวาย

สิ้นสุด N  15º 18' 51.92" 1.00 เมตร 2,600 ครัวเรือน)

E  100º 22' 14.64" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

(ปสผ. 14) 18,000 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่ 

อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 106



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

106 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร - - 2,000,000 - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

หมูที่ 1, 11 ตําบลจันเสน ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค กวาง 6.00 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

เชื่อมตอ ตําบลไผใหญ หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร บริการ (ต.จันเสน

อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ยาว 930 เมตร 2,443 ครัวเรือน

(สิ้นสุดโครงการ) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.ไผใหญ

เริ่มตน N  15º  40' 0.19" 5,580 ตารางเมตร 873 ครัวเรือน)

E  100º  41'  36.67" รายละเอียดตามแบบที่ 

สิ้นสุด N  15º  36'  43.29" อบจ.กําหนด

E  100º  39'  3.87"

(ปสผ. 1)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 107



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

107 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร - - 2,200,000 - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 6 ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลพรหมนิมิต เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลสรอยทอง อําเภอตาคลี กวาง 6.00 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

จังหวัดนครสวรรค หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร บริการ (ต.พรหมนิมิต

(สิ้นสุดโครงการ) ยาว 1,100 เมตร 1,539 ครัวเรือน

เริ่มตน N  15º 8' 59.77" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 6,600 ต.สรอยทอง

E  100º  25'  20.73" ตารางเมตร รายละเอียดตาม 1,496 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N  15º  8'  38.50" แบบที่ อบจ.กําหนด

E  100º  24'  59.36"

(ปสผ. 2)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 108



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

108 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร - - 2,000,000 1,500,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 5 ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลหวยหอม อําเภอตาคลี ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

เชื่อมตอ ตําบลเขาชายธง กวาง 6.00 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร บริการ (ต.หวยหอม

เริ่มตน N  15º  15' 42.62" ยาว 1,000 เมตร 1,423 ครัวเรือน

E  100º  28'  15.63" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.เขาชายธง

สิ้นสุด N  15º  16'  5.59" 6,000 ตารางเมตร 1,177 ครัวเรือน)

E  100º  28'  2.86" รายละเอียดตามแบบที่

(ปสผ. 3) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 109



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

109 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร - - 3,000,000 1,500,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 8 ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลหวยหอม อําเภอตาคลี ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

เชื่อมตอ ตําบลเขาชายธง กวาง 6.00 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

อําเภอตากฟา หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร บริการ (ต.หวยหอม

จังหวัดนครสวรรค ยาว 2,120 เมตร 1,423 ครัวเรือน

เริ่มตน N  15º  15' 25.07" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.เขาชายธง

E  100º  31'  17.54" 12,720 ตารางเมตร 1,177 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N  15º  15'  40.80" รายละเอียดตามแบบที่ 

E  100º  29'  34.84" อบจ.กําหนด

(ปสผ. 4)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 110



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

110 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - 2,000,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลตาคลี เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เทศบาลเมืองตาคลี ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N  15º 14' 45.63" ยาว 620 เมตร บริการ (ต.ตาคลี

E  100º 19' 28.61" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 8,673 ครัวเรือน

สิ้นสุด N  15º 15' 23.51" 3,720 ตารางเมตร เทศบาลเมืองตาคลี

E  100º 19' 44.24" รายละเอียดตามแบบที่ 9,483 ครัวเรือน)

(ปสผ.10) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 111



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

อําเภอเกาเลี้ยว

111 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 8 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 2,000,000 3,500,000 - - 7,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลหนองเตา อําเภอเกาเลี้ยว ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ ตําบลบานมะเกลือ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอเมืองนครสวรรค  ยาว 3,700 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค (ชวงที่ 2) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.หนองเตา

เริ่มตน N 15° 49' 29.60" 22,200 ตารางเมตร 1,827 ครัวเรือน

E 100° 9' 23.20" รายละเอียดตามแบบที่ ต.บานมะเกลือ

สิ้นสุด N 15° 47' 46.63" อบจ.กําหนด 1,996 ครัวเรือน)

E 100° 8' 12.93"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-47, 59)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 112



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

112 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร 1,000,000 1,500,000 - 3,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

หมูที่ 5,7  ตําบลเขาดิน ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอเกาเลี้ยว เชื่อมตอ กวาง 6.00 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

ตําบลหนองกระโดน อําเภอเมือง ยาว 3,500 เมตร บริการ (ต.เขาดิน 

นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,521 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 50' 38.80" 21,000 ตารางเมตร ต.หนองกระโดน

E 100° 00' 19.0" รายละเอียดตามแบบที่ 3,394 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 49' 58.10" อบจ.กําหนด

E 99° 58' 43.30"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-48, 60)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 113



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

113 ซอมสรางผิวทางคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ซอมสรางผิวทางคอนกรีต 1,800,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

1-0108 บานหนองแพงพวย- ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

บานหนองกรด ตําบลหนองเตา หนา เมตร 0.15 ของผูใชบริการ (ต.หนองกรด 

อําเภอเกาเลี้ยว เชื่อมตอ ยาว 490 เมตร 2,844 ครัวเรือน

ตําบลหนองกรด อําเภอบรรพตพิสัย ไหลทางกวางขางละ ต.หนองกรด

จังหวัดนครสวรรค 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ 1,827 ครัวเรือน)

เริ่มตน N 15° 55' 09.91" ไมนอยกวา 3,430 ตารางเมตร 

         E 100° 06' 43.77" รายละเอียดตามแบบที่

สิ้นสุด N 15° 57' 29.51" อบจ.กําหนด

        E 100° 07' 05.69"

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม 

ค.2/61 ผ.01-4, 4)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 114



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

114 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร 1,000,000 1,000,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

เคพซีล หมูที่ 3 ตําบลหัวดง ไดรับความสะดวก เคพซีล ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัยในการ

เชื่อมตอ ตําบลหนองเตา ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

อําเภอเกาเลี้ยว ยาว 1,900 เมตร ของผูใชบริการ (ตําบลหัวดง 

จังหวัดนครสวรรค (ชวงที่ 3) ไหลทางกวางขางละ 1.00 2,408 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 53' 27.43" เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ตําบลหนองเตา 

         E 100° 4' 29.89" 15,200 ตารางเมตร 1,827 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 52' 57.14" รายละเอียดตามแบบที่

        E 100° 3' 31.29" อบจ.กําหนด

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 - 4, 4)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 115



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

115 ซอมสรางผิวทางคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ซอมสรางผิวทางคอนกรีต - 6,000,000 9,000,000 9,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ทางหลวงทองถิ่น ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

นว.ถ. 1-0068 ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

บานเขาดินใต-บานวังหยวก ยาว 7,216 เมตร ของผูใชบริการ (ต.เขาดิน 

ตําบลเขาดิน อําเภอเกาเลี้ยว หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 43,296 1,521 ครัวเรือน

เชื่อมตอ ตําบลบานแกง ตารางเมตร รายละเอียดตาม ต.บานแกง

อําเภอเมืองนครสวรรค แบบที่อบจ.กําหนด 1,760 ครัวเรือน)

จังหวัดนครสวรรค

เริ่มตน N 15° 49' 17.10"

         E 100° 04' 19.70"

สิ้นสุด N 15° 46' 33.20" 

         E 100° 03' 04.20"

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม

 ค.2/61 ผ.01-6, 6)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 116



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

116 ซอมสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน 1. เสริมผิวจราจร - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

คอนกรีต ทางหลวงทองถิ่น ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

นว.ถ. 1-0078 ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

บานเขาดินเหนือ-บานหนองขี้วัว หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ของผูใชบริการ (ต.เขาดิน 

ตําบลเขาดิน อําเภอเกาเลี้ยว ยาว 4,500 เมตร 1,521 ครัวเรือน

เชื่อมตอ ตําบลหูกวาง, ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร ต.หูกวาง 

ตําบลอางทอง หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 31,500 1,285 ครัวเรือน

อําเภอบรรพตพิสัย ตารางเมตร รายละเอียดตาม ต.อางทอง 

จังหวัดนครสวรรค แบบที่อบจ.กําหนด 1,051ครัวเรือน)

เริ่มตน N 15° 50' 33.16" 2. ซอมสรางถนนลาดยาง - - - 5,000,000 5,000,000 

E 100° 3' 25.72" ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

สิ้นสุด N 15° 51' 56.88" ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร

E 99° 54' 52.83" หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม ยาว 4,000 เมตร ไหลทาง

ค.2/61 ผ.01-7, 7) กวางขางละ 0.00-1.00 เมตร

(ปสผ.11 อ.บรรพตพิสัย) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

32,000 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 117



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

  3. ซอมสรางผิวทางคอนกรีต - - 5,000,000 10,000,000 10,000,000 

ขนาดผิวจราจร

กวาง 6.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร 

ยาว 10,000 เมตร

ไหลทางกวางขางละ 

0.00-1.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 70,000

ตารางเมตร รายละเอียดตาม

แบบที่ อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 118



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

117 ซอมสรางผิวทางคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ซอมสรางผิวทางคอนกรีต - - 5,000,000 10,000,000 10,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 7, 12 ตําบลหัวดง ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ ตําบลเกาเลี้ยว ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

เริ่มตน N  15º 51' 31.89" ยาว 4,900 เมตร บริการ (ต.หัวดง

E  100º 4' 47.03" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,409 ครัวเรือน

สิ้นสุด N  15º 53' 58.20" 29,400 ตารางเมตร ต.เกาเลี้ยว

E  100º 5' 35.10" รายละเอียดตามแบบที่ 2,094 ครัวเรือน)

(ปสผ. 4) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 119



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

อําเภอทาตะโก

118 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 3  เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 3,000,000 3,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ ตําบลวังน้ําลัด ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 40' 24.24" ยาว 1,900 เมตร บริการ (ต.ดอนคา

E 100° 34' 4.80" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,843 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 40' 14.55" 11,400 ตารางเมตร ต.วังน้ําลัด

E 100° 35' 4.46" รายละเอียดตามแบบที่ 1,000 ครัวเรือน)

(ปสผ. 7) อบจ.กําหนด

(ทบทวนแผนฯ, ผ.04-57, 69)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 120



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

119 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลูกรัง 1,000,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลหัวถนน เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลวังมหากร อําเภอทาตะโก ในการเดินทางและขนสง หนา 0.20 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค ยาว 850 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 36' 44.82" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,950 บริการ (ต.หัวถนน 

        E 100° 29' 39.54" ตารางเมตร รายละเอียดตาม 1,778 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 36' 57.94" แบบที่อบจ.กําหนด ต.วังมหากร

        E 100° 22' 46.46" 1,544 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-57, 70)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 121



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

120 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 8 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 1,000,000 1,500,000 - 4,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลหัวถนน อําเภอทาตะโก ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ ตําบลเขากะลา ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอพยุหะคีรี ยาว 2,050 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.หัวถนน 

เริ่มตน N 15° 35' 3.19" 12,300 ตารางเมตร 1,778 ครัวเรือน

E 100° 23' 16.05" รายละเอียดตามแบบที่ ต.เขากะลา 

สิ้นสุด N 15° 34' 10.60" อบจ.กําหนด 1,931 ครัวเรือน)

E 100° 22' 55.90"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-58, 71)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 122



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

121 ซอมสรางผิวทางคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ซอมสรางผิวทางคอนกรีต 1,000,000 3,000,000 4,000,000 8,000,000 8,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1-0051 ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

บานหนองหลวง-บานเขาดิน ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลหนองหลวง อําเภอทาตะโก หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เชื่อมตอ ตําบลโพธิ์ประสาท ยาว 5,600 เมตร บริการ (ต.หนองหลวง

อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ไหลทางกวางขางละ 2,201 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 31' 46.89" 0.00-1.00 เมตร ต.โพธิ์ประสาท

E 100° 28' 41.90" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,978 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 29' 44.55" 33,600 ตารางเมตร

E 100° 32' 21.89" รายละเอียดตามแบบที่

(ปสผ. 2) อบจ.กําหนด

(ทบทวนแผนฯ, เปลี่ยนแปลง 

ผ.04-49, 25)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 123



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

122 กอสรางถนน ค.ส.ล. ทางหลวง เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 1,600,000 1,500,000 500,000 - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทองถิ่น นว.ถ. 1-0028 ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

บานทาสุม-บานเขาคางคาว  ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลวังมหากร เชื่อมตอ หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

ตําบลหัวถนน อําเภอทาตะโก ยาว 1,900 เมตร บริการ (ต.วังมหากร

จังหวัดนครสวรรค ไหลทางกวางขางละ 1,544 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 37' 11.47" 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ต.หัวถนน

E 100° 22' 50.72" ไมนอยกวา 11,400 1,878 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 38' 12.22" ตารางเมตร รายละเอียดตาม

E 100° 23' 1.49" แบบที่อบจ.กําหนด

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-60, 73)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 124



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

123 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 2,000,000 1,000,000 - 2,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลพนมรอก เชื่อมตอ  ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลสายลําโพง อําเภอทาตะโก ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค ยาว 1,600 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 43' 41.34" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.พนมรอก

E 100° 26' 57.95" 9,600 ตารางเมตร 2,177 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 43' 57.76" รายละเอียดตามแบบที่ ต.สายลําโพง

E 100° 27' 44.27" อบจ.กําหนด 2,126 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-61, 74)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 125



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

124 ซอมสรางผิวทางคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ซอมสรางผิวทางคอนกรีต 4,000,000 3,000,000 3,000,000 7,000,000 7,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1-0029 ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

บานวังมหากร-บานพนมเศษ ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลวังมหากร เชื่อมตอ หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

ตําบลพนมเศษ อําเภอทาตะโก ยาว 6,450 เมตร บริการ (ต.พนมเศษ

จังหวัดนครสวรรค ไหลทางกวางขางละ 905 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 40' 8.80" 0.00-0.50 เมตร  ต.วังมหากร

E 100° 20' 5.12" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,544 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 42' 46.81" 45,150 ตารางเมตร 

E 100° 20' 43.17" รายละเอียดตามแบบที่ 

(ปสผ. 1, ทบทวนแผนฯ อบจ.กําหนด

เปลี่ยนแปลง ค.2/61

ผ.04-52, 26)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 126



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

125 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ ๔  เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 2,000,000 2,000,000 - 5,000,000 6,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลวังใหญ อําเภอทาตะโก ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ ตําบลหวยใหญ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ยาว 4,630 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 46' 37.56" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.วังใหญ 

E 100° 25' 7.80" 27,780 ตารางเมตร 593 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 48' 56.81" รายละเอียดตามแบบที่ ต.หวยใหญ

E 100° 25' 32.64" อบจ.กําหนด 1,000 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-62, 76)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 127



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

126 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร 3,000,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ไดรับความสะดวก แอสฟลทคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัยในการ

ทางหลวงทองถิ่น ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

นว.ถ. 1-0050 หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ของผูใชบริการ (ต.วังใหญ 

บานวังใหญ-บานสายลําโพง ยาว 10,000 เมตร 593 ครัวเรือน

ตําบลวังใหญ เชื่อมตอ ไหลทางกวางขางละ 1.50 เมตร ต.สายลําโพง 

ตําบลสายลําโพง อําเภอทาตะโก หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,126 ครัวเรือน)

จังหวัดนครสวรรค 70,000 ตารางเมตร

เริ่มตน N 15° 46' 51.08" รายละเอียดตามแบบที่

         E 100° 27' 36.13" อบจ.กําหนด

สิ้นสุด N 15° 47' 28.54"

         E 100° 22' 34.26"

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 - 3, 3)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 128



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

127 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 2,000,000 1,700,000 17,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลหัวถนน เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลทาตะโก อําเภอทาตะโก ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

เริ่มตน N  15º  35'  47.76" ยาว 11,700 เมตร บริการ (ต.หัวถนน

E  100º  27'  13.32" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,655 ครัวเรือน

สิ้นสุด N  15º  38'  44.89" 70,200 ตารางเมตร ต.ทาตะโก

E  100º  28'  12.12" รายละเอียดตาม 1,153 ครัวเรือน)

(ปสผ. 9) แบบที่อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 129



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

128 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร - - 3,000,000 9,000,000 9,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

(โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE ในการเดินทางและขนสง (โดยวิธี PAVEMENT 2. ระดับความ ในการเดินทาง

RECYCLING) ทางหลวงทองถิ่น IN-PLACE RECYCLING) พึงพอใจของผูใช และขนสง

นว.ถ. 1-0050 ขนาดผิวจราจร บริการ (ต.วังใหญ

บานวังใหญ-บานสายลําโพง กวาง 6.00 เมตร 842 ครัวเรือน

ตําบลวังใหญ เชื่อมตอ หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ต.สายลําโพง

ตําบลสายลําโพง อําเภอทาตะโก ยาว 6,000 เมตร 2,656 ครัวเรือน)

จังหวัดนครสวรรค ไหลทางกวางขางละ 

เริ่มตน N  15º  47'  28.49" 0.00-1.00 เมตร

E  100º  22'  44.28" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

สิ้นสุด N  15º  46'  41.78" 36,000 ตารางเมตร 

E  100º  27'  41.88" รายละเอียดตามแบบที่

(ประชาคมระดับจังหวัด) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 130



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

อําเภอตากฟา

129 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน 1. กอสรางถนนลาดยาง 2,000,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 14,5 ตําบลอุดมธัญญา ไดรับความสะดวก ผิวจราจรเคพซีล ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ ตําบลพุนกยูง ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 6.00 เมตร ยาว 980 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 28' 48.66" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.อุดมธัญญา

E 100° 24' 26.71" 5,880 ตารางเมตร 2,135 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 27' 38.29" รายละเอียดตามแบบที่ ต.พุนกยูง

E 100° 24' 54.74" อบจ.กําหนด 1,058 ครัวเรือน)

(ปสผ. 3) 2. กอสรางถนนลาดยาง - - 2,500,000 3,000,000 2,000,000 

(ทบทวนแผนฯ, ผ.04-45, 56) ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกวาง

6.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร

ยาว 2,350 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

14,100 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 131



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

130 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน 1. กอสรางถนนลาดยาง 1,000,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 6 ตําบลตากฟา ไดรับความสะดวก ผิวจราจรเคพซีล ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ ตําบลสุขสําราญ ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ยาว 580 เมตร หรือมีพื้นที่ พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 18' 24.91" ไมนอยกวา 3,480 ตารางเมตร บริการ (ต.ตากฟา

E 100° 30' 5.22" รายละเอียดตามแบบที่ 1,244 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 18' 32.32" อบจ.กําหนด ต.สุขสําราญ

E 100° 31' 54.40" 2. ซอมสรางถนนลาดยาง - - 4,500,000 3,000,000 3,000,000 1,711 ครัวเรือน)

(ปสผ. 1) ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

(ทบทวนแผนฯ, ผ.04-45, 57 (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE

RECYCLING)  

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 

ยาว 3,250 เมตร 

ไหลทางขางละ 0.50 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

22,750 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 132



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

131 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลาดยาง 1,000,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

เคพซีล หมูที่ 4 ตําบลเขาชายธง ไดรับความสะดวก ผิวจราจรเคพซีล ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

อําเภอตากฟา เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลหวยหอม อําเภอตาคลี ยาว 625 เมตร หรือมีพื้นที่ พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดนครสวรรค ไมนอยกวา 3,750 ตารางเมตร บริการ (ต.เขาชายธง

เริ่มตน N 15° 16' 13.29" รายละเอียดตามแบบที่ 702 ครัวเรือน

E 100° 28' 52.76" อบจ.กําหนด ต.หวยหอม

สิ้นสุด N 15° 16' 27.91" 1,289 ครัวเรือน)

E 100° 28' 38.31"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-46, 58)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 133



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

132 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร - 2,000,000 - 5,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 8 ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

ตําบลสุขสําราญ เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ของผูใชบริการ (ต.สุขสําราญ 

จังหวัดนครสวรรค ยาว 2,400 เมตร 1,711 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 18' 58.10" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.ลําพยนต

E 100° 30' 32.19" 14,400 ตารางเมตร 1,518 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 19' 1.09" รายละเอียดตามแบบที่
E 100° 31' 52.55"  อบจ.กําหนด

(ทบทวนแผนฯ, เพิ่มเติม 

ค.2/61 ผ.04-11, 20)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 134



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

133 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร - - 1,350,000 - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 1 ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลตากฟา เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

เขตเทศบาลตําบลตากฟา กวาง 6.00 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร บริการ (ต.ตากฟา

(สิ้นสุดสายทาง) ยาว 630 เมตร 1,244 ครัวเรือน

เริ่มตน N  15º 20' 10.59" ไหลทางกวางขางละ เขตเทศบาล ต.ตากฟา

E  100º 29' 57.61" 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ 2,657 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N  15º 20' 29.03" ไมนอยกวา 4,410

E  100º 29' 51.60" ตารางเมตร รายละเอียดตาม

(ปสผ. 2) แบบที่ อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 135



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

134 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร - 6,000,000 4,000,000 9,000,000 9,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

(โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE ในการเดินทางและขนสง (โดยวิธี PAVEMENT 2. ระดับความ ในการเดินทาง

RECYCLING) ทางหลวงทองถิ่น IN-PLACE RECYCLING) พึงพอใจของผูใช และขนสง

นว.ถ. 1 - 0061 ขนาดผิวจราจร บริการ (ต.ลําพยนต

แยก ทล.1 ลําพยนต - ลาดทิพรส กวาง 6.00 เมตร 1,518 ครัวเรือน

ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ต.ลาดทิพรส

เชื่อมตอ ตําบลลาดทิพรส เชื่อมตอ ยาว 7,000 เมตร 1,421 ครัวเรือน)

ตําบลจันเสน อําเภอตาคลี ไหลทางกวางขางละ ต.จันเสน

จังหวัดนครสวรรค 0.00-1.00 เมตร 2,443 ครัวเรือน)

เริ่มตน N  15º 18' 5.56" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

E  100º 35' 0.29" 49,000 ตารางเมตร 

สิ้นสุด N  15º 07' 52.45" รายละเอียดตามแบบที่

  E  100º 20' 52.45" อบจ.กําหนด

(ปสผ.21)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 136



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

อําเภอไพศาลี

135 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 1,6,3 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลูกรัง 3,200,000 2,000,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลสําโรงชัย  เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลโคกเดื่อ อําเภอไพศาลี ในการเดินทางและขนสง หนา 0.20 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค ยาว 3,700 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 34' 38.64" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.สําโรงชัย

E 100° 36' 28.60" 22,200 ตารางเมตร 1,800 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 34' 41.15" รายละเอียดตามแบบที่ ต.โคกเดื่อ 

E 100° 38' 14.59" อบจ.กําหนด 1,200 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-41, 50)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 137



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

136 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลูกรัง 2,000,000 1,000,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลโพธิ์ประสาท อําเภอไพศาลี ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.20 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลดงดินแดง อําเภอหนองมวง ยาว 2,050 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดลพบุรี หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 14,350 บริการ (ต.โพธิ์ประสาท 

เริ่มตน N 15° 24' 45.12" ตารางเมตรรายละเอียดตาม 824 ครัวเรือน

E 100° 37' 35.62" แบบที่อบจ. กําหนด ต.ดงดินแดง

สิ้นสุด N 15° 24' 41.31" 841 ครัวเรือน)

E 100° 38' 43.64"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-42, 51)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 138



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

137 กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนหินคลุก 2,000,000 1,500,000 - 3,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลโคกเดื่อ อําเภอไพศาลี ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ ตําบลทํานบ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.20 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค ยาว 4,000 เมตร หรือมีพื้นที่ พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 36' 2.80" ไมนอยกวา 24,000 บริการ (ต.โคกเดื่อ

E 100° 36' 39.47" ตารางเมตร รายละเอียด 1,200 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 36' 22.62" ตามแบบที่อบจ. กําหนด ต.ทํานบ 1,066

E 100° 34' 14.19" ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-42, 52)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 139



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

138 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลูกรัง 3,200,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลวังขอย เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลนาขอม อําเภอไพศาลี ในการเดินทางและขนสง หนา 0.20 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค ยาว 3,300 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 38' 55" หรือมีพื้นที่ไมนอย บริการ (ต.วังขอย

E 100° 46' 29" กวา 26,400 ตารางเมตร 739 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 40' 36" รายละเอียดตามแบบที่ ต.นาขอม

E 100° 46' 11" อบจ.กําหนด 852 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-43, 53)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 140



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

139 กอสรางถนน หมูที่ 11,12,10 เพื่อใหประชาชน 1. กอสรางถนนลูกรัง 2,000,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลตะครอ อําเภอไพศาลี ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง เมตร หนา 0.20 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลดงดินแดง อําเภอหนองมวง ยาว 2,320 เมตร หรือมี พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดลพบุรี พื้นที่ไมนอยกวา 16,240 บริการ (ต.ตะครอ

เริ่มตน N 15° 27' 49" ตารางเมตร รายละเอียด 1,834 ครัวเรือน

E 100° 41' 30" ตามแบบที่ อบจ.กําหนด ต.ดงดินแดง

สิ้นสุด N 15° 24' 45" 2. กอสรางถนนหินคลุก - 2,000,000 2,200,000 2,200,000 - 841 ครัวเรือน)

E 100° 40' 28" ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง หนา 0.20 เมตร

ค.2/61 ผ.04-39 ล.20) ยาว 4,880 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 29,280

ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบที่อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 141



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

140 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลูกรัง 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลนาขอม อําเภอไพศาลี ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.20 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลวังพิกุล อําเภอบึงสามพัน ยาว 2,000 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดเพชรบูรณ หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.นาขอม

เริ่มตน N 15° 43' 59" 12,000 ตารางเมตร 852 ครัวเรือน

E 100° 48' 28" รายละเอียดตามแบบที่ ต.วังพิกุล

สิ้นสุด N 15° 44' 37" อบจ. กําหนด 2,078 ครัวเรือน)

E 100° 49' 13"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-44, 55)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 142



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

141 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 7 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 2,000,000 4,000,000 2,000,000 - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลไพศาลี เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัยในการ

ตําบลวังขอย อําเภอไพศาลี ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

จังหวัดนครสวรรค ยาว 2,000 เมตร ของผูใชบริการ (ต.ไพศาลี 

เริ่มตน N 15° 43' 59" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,265 ครัวเรือน

         E 100° 48' 28" 12,000 ตารางเมตร ต.วังขอย 

สิ้นสุด N 15° 44' 37" รายละเอียดตามแบบที่ 896 ครัวเรือน)

        E 100° 49' 13" อบจ. กําหนด

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 - 7, 7)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 143



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

142 ซอมสรางและเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางและเสริมผิวจราจร 5,000,000 4,000,000 3,000,000 3,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัยใน

ทางหลวงทองถิ่น ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ การเดินทางและขนสง

นว.ถ. 1-0045 บานเขาดิน - หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พึงพอใจของผูใช (ต.วังนํ้าลัด 

บานโคกเดื่อ ตําบลวังนํ้าลัด ยาว 6,000 เมตร บริการ 2,600 ครัวเรือน

เชื่อมตอ ตําบลโคกเดื่อ ไหลทางกวางขางละ ต.โคกเดื่อ 

อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 1.00-1.50 เมตร 2,700 ครัวเรือน)

เริ่มตน N 15° 43' 42.55" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 48,000 

         E 100° 44' 07.25" ตารางเมตร รายละเอียด

สิ้นสุด N 15° 36' 30.98" ตามแบบที่ อบจ.กําหนด

        E 100° 38' 21.80"

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม 

ค.1/61 ผ.01 - 1, 1)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 144



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

143 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยาง 1,200,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ทางหลวง ไดรับความสะดวก ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

ทองถิ่น นว.ถ. 1-0020 ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

บานเขาหินกลิ้ง-บานเขาธรรมบท หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ของผูใชบริการ (ต.วังนํ้าลัด 

ตําบลวังน้ําลัด เชื่อมตอ ยาว 2,500 เมตร 1,541 ครัวเรือน

ตําบลไพศาลี อําเภอไพศาลี ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ต.ไพศาลี

จังหวัดนครสวรรค หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 20,000 1,321 ครัวเรือน)

เริ่มตน N 15° 40' 20.92" ตารางเมตร รายละเอียดตาม

E 100° 38' 43.75" แบบที่อบจ.กําหนด

สิ้นสุด N 15° 39' 45.43" 

E 100° 43' 00.39"

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม

 ค.2/61 ผ.01-8)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 145



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

144 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลูกรัง - 3,000,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ตําบลสําโรงชัย อําเภอไพศาลี ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

เชื่อมตอ ตําบลทํานบ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.20 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

อําเภอทาตะโก ยาว 4,000 เมตร ของผูใชบริการ (ต.สําโรงชัย 

จังหวัดนครสวรรค หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,625 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 30' 55.29" 28,000 ตารางเมตร ต.ทํานบ

E 100° 35' 41.69" รายละเอียดตามแบบท่ี อบจ. 1,127 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 32' 18.81" กําหนด
E 100° 33' 6.47"

(ทบทวนแผนฯ, เพิ่มเติม 

ค.2/61 ผ.04-8, 15)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 146



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

145 กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 13 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนหินคลุก - 3,000,000 - - 6,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ตําบลสําโรงชัย อําเภอไพศาลี ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

เชื่อมตอ ตําบลทํานบ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.20 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

อําเภอทาตะโก ยาว 5,800 เมตร ของผูใชบริการ (ต.ไพศาลี 

จังหวัดนครสวรรค หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,321 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 32' 21.28" 34,800 ตารางเมตร ต.ทํานบ

E 100° 36' 14.11" รายละเอียดตามแบบท่ี อบจ. 1,127 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 33' 1.04" กําหนด
E 100° 33' 18.66"

(ทบทวนแผนฯ, เพิ่มเติม 

ค.2/61 ผ.04-9, 16)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 147



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

146 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 2,4,8 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลูกรัง - 3,000,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ตําบลวังขอย เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

ตําบลไพศาลี อําเภอไพศาลี ในการเดินทางและขนสง หนา 0.20 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

จังหวัดนครสวรรค ยาว 3,325 เมตร ของผูใชบริการ (ต.วังขอย 

เริ่มตน N 15° 35' 54.13" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 739 ครัวเรือน

E 100° 44' 22.78" 21,000 ตารางเมตร ต.ไพศาลี

สิ้นสุด N 15° 35' 20.06" รายละเอียดตามแบบท่ี อบจ. 4,233 ครัวเรือน)
E 100° 43' 15.82" กําหนด

(ทบทวนแผนฯ, เพิ่มเติม 

ค.2/61 ผ.04-9, 17)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 148



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

147 กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 9 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนหินคลุก - 4,000,000 - - 4,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ตําบลนาขอม อําเภอไพศาลี ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.20 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

ตําบลศรีมงคล อําเภอบึงสามพัน ยาว 6,000 เมตร ของผูใชบริการ (ต.นาขอม 

จังหวัดเพชรบูรณ หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,845 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 27' 49.66" 36,000 ตารางเมตร ต.ศรีมงคล

E 100° 41' 31.18" รายละเอียดตามแบบท่ี อบจ. 1,730 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 25' 44.54" กําหนด

E 100° 39' 54.68"

(ทบทวนแผนฯ, เพิ่มเติม 

ค.2/61 ผ.04-10, 18)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 149



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

148 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - 4,000,000 - 4,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ตําบลไพศาลี เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

ตําบลวังขอย อําเภอไพศาลี ในการเดินทางและขนสง หนา  0.15 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

จังหวัดนครสวรรค ยาว 2,550 เมตร ของผูใชบริการ (ต.ไพศาลี 

เริ่มตน N 15° 39' 1.38" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,233 ครัวเรือน

E 100° 43' 0.81" 15,300 ตารางเมตร ต.วังขอย

สิ้นสุด N 15° 38' 45.62" รายละเอียดตามแบบท่ี อบจ. 737 ครัวเรือน)
E 100° 44' 23.42" กําหนด

(ทบทวนแผนฯ, เพิ่มเติม 

ค.2/61 ผ.04-10, 19)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 150



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

149 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 3,000,000 2,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลตะครอ เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลสําโรงชัย อําเภอไพศาลี ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

เริ่มตน N  15º  28' 9.35" ยาว 1,360 เมตร บริการ (ต.ตะครอ

E  100º  41'  46.50" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,692 ครัวเรือน

สิ้นสุด N  15º  28'  30.11" 8,160 ตารางเมตร ต.สําโรงชัย

E  100º  41'  6.38" รายละเอียดตามแบบที่ 2,625 ครัวเรือน)

(ปสผ. 11) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 151



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

150 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลาดยาง - - 3,000,000 6,500,000 6,500,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ไดรับความสะดวก ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

หมูที่ 2 ตําบลวังขอย เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลไพศาลี อําเภอไพศาลี กวาง 6.00 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

จังหวัดนครสวรรค หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร บริการ (ต.วังขอย

เริ่มตน N  15º  37' 9.29" ยาว 5,300 เมตร 2,392 ครัวเรือน

E  100º  44'  57.78" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.ไพศาลี

สิ้นสุด N  15º  37'  29.87" 31,800 ตารางเมตร 4,233 ครัวเรือน)

E  100º  42'  16.94" รายละเอียดตามแบบที่ 

(ปสผ. 2) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 152



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

151 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 15 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลูกรัง - - 3,000,000 2,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลสําโรงชัย เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลโพธิ์ประสาท อําเภอไพศาลี ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค หนา 0.20 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

เริ่มตน N  15º  29' 28.03" ยาว 7,000 เมตร บริการ (ต.สําโรงชัย

E  100º  36'  8.84" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,625 ครัวเรือน

สิ้นสุด N  15º  27'  26.22" 42,000 ตารางเมตร ต.ไพศาลี

E  100º  36'  31.39" รายละเอียดตาม 4,233 ครัวเรือน)

(ปสผ. 12) แบบที่ อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 153



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

152 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 7 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 3,000,000 4,800,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลโพธิ์ประสาท อําเภอไพศาลี ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ ตําบลหนองหลวง ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

เริ่มตน N  15º  27' 2.09" ยาว 2,500 เมตร บริการ (ต.โพธิ์ประสาท

        E  100º  31'  34.21" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,978 ครัวเรือน

สิ้นสุด N  15º  26'  44.98" 15,000 ตารางเมตร ต.หนองหลวง

        E  100º  32'  50.54" รายละเอียดตามแบบที่ 2,201 ครัวเรือน)

(ปสผ. 13) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 154



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

153 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 6,000,000 9,500,000 9,500,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลไพศาลี เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เขตเทศบาลตําบลไพศาลี ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

เริ่มตน N  15º  40' 0.19" ยาว 8,000 เมตร บริการ (ต.ไพศาลี

E  100º  41'  36.67" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,692 ครัวเรือน

สิ้นสุด N  15º  36'  43.29" 48,000 ตารางเมตร ต.เขตเทศบาลต.ไพศาลี

E  100º  39'  3.87" รายละเอียดตามแบบที่ 2,625 ครัวเรือน)

(ปสผ. 8) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 155



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

154 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
หมูที่ 4 ตําบลนาขอม 
อําเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค 
เชื่อมตอ ตําบลวังพิกุล
อําเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ
เริ่มตน N 15º 42' 6.81"
        E 100º 49' 25.30"
สิ้นสุด N 15º 41'  53.98"
       E 100º 49'  57.75"
(ประชาคมระดับจังหวัด)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการเดินทาง
และขนสง

กอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต 
ขนาดผิวจราจร
กวาง  6.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร
ยาว  1,025 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  
4,100 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบจ.กําหนด

- 2,000,000 - - - 1. ระยะทางถนนที่
ดําเนินการพัฒนา
2. ระดับความ
พึงพอใจของผูใช

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทางและขนสง
(ต.นาขอม
1,845 ครัวเรือน
ต.วังพิกุล
3,158  ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 156



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

อําเภอพยุหะคีรี

๑๕๕ ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชนไดรับ ซอมสรางถนนลาดยาง 1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ทางหลวง ความสะดวกในการเดินทาง ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ทองถิ่น นว.ถ.1-0007 และขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

บานสระทะเล-บานเขาทอง หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

ตําบลสระทะเล เชื่อมตอ ยาว 4,000 เมตร บริการ (ต.สระทะเล

ตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี ไหลทางกวางขางละ 0.00-1.00 เมตร 1,650 ครัวเรือน

จังหวัดนครสวรรค หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.เขาทอง 

เริ่มตน N 15° 30' 52.80" 28,000 ตารางเมตร 2,670 ครัวเรือน)

E 100° 09' 34.83" รายละเอียดตามแบบที่

สิ้นสุด N 15° 34' 0.85" อบจ.กําหนด

E 100° 10' 33"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-51, 63)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 157



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

156 เสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก 2,000,000 2,000,000 - 4,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 5 ตําบลเขากะลา เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 34' 25.34" ยาว 4,000 เมตร บริการ (ต.เขากะลา

E 100° 15' 44.45" ไหลทางกวางขางละ 986 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 34' 18.83" 0.00-1.00 เมตร ต.เขาทอง

E 100° 11' 29.18" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,670 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-52, 64) 28,000 ตารางเมตร

 รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

157 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน 1. ซอมสรางถนนลาดยาง 2,950,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ทางหลวง  ไดรับความสะดวก ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ทองถิ่น นว.ถ. 1-0005 ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

สายบานนอก - บานเนินแสมสาร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

ตําบลเขาทอง เชื่อมตอ ยาว 1,610 เมตร หรือมี บริการ (ต.เขาทอง 460 

ตําบลนิคมเขาบอแกว อําเภอ พื้นที่ไมนอยกวา 9,660 ครัวเรือน

พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค ตารางเมตร ต.นิคมเขาบอแกว

เริ่มตน N 15° 33' 57.81" รายละเอียดตามแบบที่ 186 ครัวเรือน)

E 100° 11' 22.81" อบจ.กําหนด

สิ้นสุด N 15° 30' 10.82" 2. ซอมสรางถนนลาดยาง - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 

E 100° 14' 36.33" ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE

ค.2/61 ผ.04 ล.21) RECYCLING) ขนาดผิวจราจร

กวาง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย

0.04 เมตร ยาว 10,000 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

60,000 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่ 

อบจ.กําหนด
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑๕๘ ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยาง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ทางหลวง ไดรับความสะดวก ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ทองถิ่น นว.ถ.1-0103 ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

บานเขาไมเดน - บานเขาบอพลับ หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

ตําบลทาน้ําออย เชื่อมตอ ยาว 3,000 เมตร บริการ (ต.ทาน้ําออย

ตําบลมวงหัก อําเภอพยุหะคีรี หรือมีพื้นไมนอยกวา 406 ครัวเรือน

จังหวัดนครสวรรค 18,000 ตารางเมตร ต.มวงหัก

เริ่มตน N 15° 24' 11.14" รายละเอียดตามแบบที่ 210 ครัวเรือน)

E 100° 10' 37.47" อบจ.กําหนด

สิ้นสุด N 15° 23' 11.82"

E 100° 12' 36.21"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-54, 66)
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

159 กอสรางถนน ค.ส.ล. ทางหลวง เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 3,000,000 4,100,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทองถิ่น นว.ถ. 1-0043 ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

บานดอนกระชาย-บานหนองคลอ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลยางขาว เชื่อมตอ ยาว 4,000 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

ตําบลน้ําทรง อําเภอพยุหะคีรี หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.ยางขาว

จังหวัดนครสวรรค 24,000 ตารางเมตร 1,273 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 29' 54.48" รายละเอียดตามแบบที่ ต.น้ําทรง

E 100° 02' 53.65" อบจ.กําหนด 1,265 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 28' 20.97"

E 100° 02' 45.34"

(ปสผ. 8)

(ทบทวนแผนฯ, ผ.04-55, 67)
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

160 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 8 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 1,000,000 6,000,000 1,100,000 - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลน้ําทรง อําเภอพยุหะคีรี ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลสะแกกรัง ยาว 2,400 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

อําเภอเมืองอุทัยธานี หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.น้ําทรง

จังหวัดอุทัยธานี (สิ้นสุดโครงการ) 14,400 ตารางเมตร 1,265 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 26' 21.76" รายละเอียดตามแบบที่ ต.สะแกกรัง

E 100° 04' 27.38" อบจ.กําหนด 1,586 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 26' 28.88"

E 100° 04' 35.43"

(ปสผ. 9)

(ทบทวนแผนฯ, ผ.04-56, 68
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

161 ซอมสรางผิวทางคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ซอมสรางผิวทางคอนกรีต 4,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

1-0044 แยก ทล. 3220 - ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

บานยางขาว ตําบลยางขาว หนา 0.15 เมตร ของผูใชบริการ (ต.ยางขาว 931

อําเภอพยุหะคีรี ยาว 5,000 เมตร ครัวเรือน)

จังหวัดนครสวรรค ไหลทางกวางขางละ

เริ่มตน N 15° 30' 56.40" 0.00-1.00 เมตร 

         E 100° 5' 30.00" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

สิ้นสุด N 15° 30' 21.4" 40,000 ตารางเมตร
         E 100° 1' 37.10" รายละเอียดตามแบบที่อบจ.
(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม กําหนด
ค.2/61 ผ.01-5, 5)
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

162 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลาดยาง - - 4,900,000 4,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ไดรับความสะดวก ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1-0086 ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

บานเขาบอแกว-บานธารหวาย กวาง 6.00 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

ตําบลนิคมเขาบอแกว หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร บริการ (ต.นิคมเขาบอแกว

เชื่อมตอ ตําบลสระทะเล ยาว 4,175 เมตร 2,511 ครัวเรือน

อําเภอพยุหะคีรี หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.สระทะเล

จังหวัดนครสวรรค 25,050 ตารางเมตร 1,235 ครัวเรือน)

เริ่มตน N  15º 28' 20.60" รายละเอียดตามแบบที่ 

E  100º 12' 57.90" อบจ.กําหนด

สิ้นสุด N  15º 30' 53.60"

E  100º 11' 38.50"

(ปสผ. 4)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 164



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

163 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลาดยาง - - 3,000,000 3,300,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 7 ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลเนินมะกอก เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลนิคมเขาบอแกว กวาง 6.00 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

อําเภอพยุหะคีรี หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร บริการ (ต.เนินมะกอก

จังหวัดนครสวรรค ยาว 2,100 เมตร 1,222 ครัวเรือน

เริ่มตน N  15º 25' 51.84" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.นิคมเขาบอแกว

E  100º 14' 16.99" 12,600 ตารางเมตร 2,511 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N  15º 26' 54.50" รายละเอียดตามแบบที่ 

E  100º 13' 44.08" อบจ.กําหนด

(ปสผ. 10)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 165



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

164 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร - - 3,000,000 7,000,000 7,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 8 ไดรับความสะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลเขาทอง เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง ขนาดผิวจราจร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี กวาง 6.00 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

จังหวัดนครสวรรค หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร บริการ (ต.เขาทอง

เริ่มตน N  15º 21' 24.76" ยาว 6,400 เมตร 3,055 ครัวเรือน

E  100º 13' 41.32" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ต.เขากะลา

สิ้นสุด N  15º 34' 23.17" 38,400 ตารางเมตร 2,999 ครัวเรือน)

E  100º 14' 47.04" รายละเอียดตามแบบที่

(ปสผ. 3) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 166



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

อําเภอแมวงก

165 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 9,2 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 2,000,000 1,000,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลเขาชนกัน อําเภอแมวงก    ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ  ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลปางมะคา ยาว 930 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

อําเภอขาณุวรลักษบุรี หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,580 บริการ (ต.เขาชนกัน

จังหวัดกําแพงเพชร ตารางเมตร รายละเอียดตาม 2,071 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 53' 35.29" แบบที่อบจ.กําหนด

E 99° 30' 22.63"

สิ้นสุด N 15° 54' 4"

E 99° 30' 26"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-66, 82)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 167



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

166 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 14,17 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 1,000,000 1,000,000 - 2,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลแมเลย อําเภอแมวงก ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ ตําบลแมเปน ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค ยาว1,280 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 47' 6.96" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 7,680 บริการ (ต.แมเลย

E 99° 25' 30.66" ตารางเมตร รายละเอียด 3,595 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 46' 21.71" ตามแบบที่อบจ.กําหนด ต.แมเปน

E 99° 25' 40.93" 2,212 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-67, 83)

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 168



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

167 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 16 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 2,000,000 3,000,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลแมเลย เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลเขาชนกัน อําเภอแมวงก ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค (ชวงที่ 2) ยาว 1,235 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 48' 3.02" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.แมเลย

E 99° 25' 9.92" 7,410 ตารางเมตร 3,595 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 49' 31.60" รายละเอียดตามแบบที่ ต.เขาชนกัน

E 99° 24' 26.50" อบจ.กําหนด 2,0741 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-68, 84)

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 169



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

168 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 13 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 3,000,000 4,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลเขาชนกัน เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

ตําบลแมวงก อําเภอแมวงก ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

จังหวัดนครสวรรค หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

เริ่มตน N 15º 52' 42.50" ยาว 2,100 เมตร บริการ (ต.เขาชนกัน

E 99º 28' 49.05" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,487 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15º 51' 47.46" 12,600 ตารางเมตร ต.แมวงก

E 99º 29' 18.45" รายละเอียดตามแบบที่ 1,890 ครัวเรือน)

(ปสผ. 9) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 170



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

169 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 14 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 3,000,000 3,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลแมเลย อําเภอแมวงก ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ ตําบลปางสวรรค ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอชุมตาบง ยาว 1,800 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

จังหวัดนครสวรรค หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.แมเลย

เริ่มตน N 15º 46' 32.78" 10,800 ตารางเมตร 6,069 ครัวเรือน

E 99º 25' 42.36" รายละเอียดตามแบบที่ ต.ปางสวรรค

สิ้นสุด N 15º 45' 36.32" อบจ.กําหนด 1,658 ครัวเรือน)

E 99º 25' 33.92"

(ปสผ. 4)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 171



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

170 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 3,000,000 4,000,000 4,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลเขาชนกัน อําเภอแมวงก ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลปางมะคา หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

อําเภอขาณุวรลักษบุรี ยาว 3,150 เมตร บริการ (ต.เขาชนกัน

จังหวัดกําแพงเพชร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,487 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15º 54' 9.45" 18,900 ตารางเมตร ต.ปางมะคา

E 99º 33' 1.82" รายละเอียดตามแบบที่ 5,416 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15º 54' 47.11" อบจ.กําหนด

E 99º 31' 44.47"

(ปสผ. 3)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 172



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

171 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 1,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลวังซาน เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัยในการ

ตําบลแมวงก อําเภอแมวงก ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

จังหวัดนครสวรรค (ชวงที่ 2 ) ยาว 4,000 เมตร ของผูใชบริการ (ต.วังซาน 

เริ่มตน N 15° 48' 31.85" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,306 ครัวเรือน

         E 99° 34' 19.45" 24,000 ตารางเมตร ต.แมวงก 

สิ้นสุด N 15° 46' 48.06" รายละเอียดตามแบบที่ 1,505 ครัวเรือน)

         E 99° 33' 32.26" อบจ.กําหนด

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 - 6, 6)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 173



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

172 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 17 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - 2,000,000 - - 2,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ตําบลเขาชนกัน อําเภอแมวงก ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

ตําบลปางมะคา ยาว 1,240 เมตร ของผูใชบริการ (ต.เขาชนกัน 

อําเภอขาณุวรลักษบุรี หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,071 ครัวเรือน

จังหวัดกําแพงเพชร 7,440 ตารางเมตร ต.ปางมะคา

เริ่มตน N 15° 55' 0.84" รายละเอียดตามแบบที่ อบจ. 5,416 ครัวเรือน)

E 100° 30' 28.76" กําหนด

สิ้นสุด N 15° 55' 12.98" 

E 99° 30' 4.47"

(ทบทวนแผนฯ, เพิ่มเติม 

ค.2/61 ผ.04-12, 22)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 174



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

อําเภอแมเปน

173 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 19 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 4,000,000 3,000,000 - - 3,400,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลแมเปน อําเภอแมเปน ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ  ตําบลแมเลย ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค ยาว 3,165 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 43' 43.45" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.แมเปน

E 99° 24' 16.80" 18,990 ตารางเมตร 2,212 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 44' 51.77" รายละเอียดตามแบบที่ ต.แมเลย

E 99° 24' 55.36" อบจ.กําหนด 3,595 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-72, 88)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 175



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

174 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 17 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด 1,000,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลแมเปน อําเภอแมเปน ไดรับความสะดวก ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัยในการ

เชื่อมตอ ตําบลแมเลย ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร ยาว 320 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ของผูใชบริการ (ต.แมเปน 

(ชวงที่ 2 ) 1,920 ตารางเมตร 2,212 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 40' 28.33" รายละเอียดตามแบบที่ ต.แมเลย

         E 99°26' 35.07" อบจ.กําหนด 3,595 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15°40' 36.58"

         E 99°26' 40.80"

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 - 5, 5)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 176



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

175 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 20 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 2,000,000 5,000,000 4,200,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลแมเปน อําเภอแมเปน ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ ตําบลแมเลย ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค ยาว 3,380 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

เริ่มตน N 15º 44' 18.66" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.แมเปน

E 99º 22' 21.11" 20,280 ตารางเมตร 6,557 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15º 46' 3.01" รายละเอียดตามแบบที่ ต.แมเลย

E 99º 22' 50.22" อบจ.กําหนด 6,069 ครัวเรือน)

(ปสผ. 3)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 177



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

176 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 4,000,000 1,600,000 - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 15  ตําบลแมเปน ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

อําเภอแมเปน  จังหวัดนครสวรรค ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

เชื่อมตอ  ตําบลระบํา หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ยาว 1,700 เมตร บริการ (ต.แมเปน 

(ชวงที่ 2) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 6,557 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 38' 0.01" 10,200 ตารางเมตร ต.ระบํา

E 99° 23' 9.53" รายละเอียดตามแบบที่ 3,667 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 38' 44.02" อบจ.กําหนด

E 99° 22' 26.95"

(ปสผ. 2)

(ทบทวนแผนฯ, ผ.04-73, 89)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 178



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

อําเภอชุมตาบง

๑๗๗ กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 8 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลูกรัง 1,500,000 1,000,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.20 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลลานสัก อําเภอลานสัก ยาว 1,900 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดอุทัยธานี (ชวงที่ 4) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.ชุมตาบง

เริ่มตน N 15° 36' 26.98" 13,300 ตารางเมตร 2,131 ครัวเรือน)

E 99° 30' 46.96" รายละเอียดตามแบบที่

สิ้นสุด N 15° 36' 19.10" อบจ.กําหนด

E 99° 31' 47.85"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-69, 85)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 179



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑๗๘ กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 8,10 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลูกรัง 1,000,000 - - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.20  เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลลานสัก อําเภอลานสัก ยาว 1,175 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

จังหวัดอุทัยธานี หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.ชุมตาบง

เริ่มตน N 15° 36' 19.10" 8,228 ตารางเมตร 2,131 ครัวเรือน)

E 99° 31' 47.85" รายละเอียดตามแบบที่

สิ้นสุด N 15° 35' 41.87" อบจ.กําหนด

E 99° 32' 0.03"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-70, 86)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 180



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

179 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 2,000,000 2,400,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลปางสวรรค อําเภอชุมตาบง ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

เชื่อมตอ ตําบลแมเลย ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค ยาว 1,380 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง

เริ่มตน N 15° 43' 12.71"  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.ปางสวรรค

E 99° 29' 0.18" 8,280 ตารางเมตร 1,587 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 46' 21.39" รายละเอียดตามแบบที่ ต.แมเลย

E 99° 27' 51.41" อบจ.กําหนด 3,595 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-71, 87)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 181



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

180 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 8 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลูกรัง - 6,100,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

ตําบลชุมตาบง เชื่อมตอ ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

ตําบลปางสวรรค ในการเดินทางและขนสง หนา 0.20 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

อําเภอชุมตาบง ยาว 5,550 เมตร ของผูใชบริการ (ต.ชุมตาบง 

จังหวัดนครสวรรค หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 33,300 2,131 ครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 38' 6.59" ตารางเมตร รายละเอียดตาม ต.ปางสวรรค

E 99° 31' 39.42" แบบที่ อบจ.กําหนด 1,587 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15° 38' 30.51" 

E 99° 33' 2.03"

(ทบทวนแผนฯ, เพิ่มเติม 

ค.2/61 ผ.04-12, 23)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 182



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

181 กอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลูกรัง 4,500,000 4,600,000 - - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนที่ไดรับความ กองชาง

หมูที่ 8,12,9 ตําบลชุมตาบง ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวก ปลอดภัยในการ

อําเภอชุมตาบง ในการเดินทางและขนสง หนา 0.20 เมตร 2. ระดับความพึงพอใจ เดินทางและขนสง

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ยาว 8,800 เมตร ของผูใชบริการ (ต.ชุมตาบง 

ตําบลลานสัก อําเภอลานสัก หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 500 ครัวเรือน

จังหวัดอุทัยธานี 52,800 ตารางเมตร ต.ลานสัก

เริ่มตน N 15° 37' 21.80" รายละเอียดตามแบบท่ี อบจ. 365 ครัวเรือน)

E 99° 30' 45.64" กําหนด

สิ้นสุด N 15° 33' 46" 

E 99° 30' 50.37"

(ทบทวนแผนฯ, เพิ่มเติม 

ค.2/61 ผ.04-13, 24)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 183



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

182 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 12, 9 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 3,000,000 - - 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง กวาง 6.00 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลน้ํารอบ อําเภอลานสัก หนา 0.20 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

จังหวัดอุทัยธานี ยาว 3,000 เมตร บริการ (ต.ชุมตาบง

เริ่มตน N 15º 36' 8.27" หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,856 ครัวเรือน

         E 99º 31' 10.09" 12,000 ตารางเมตร ต.น้ํารอบ

สิ้นสุด N 15º 35' 38.24" รายละเอียดตามแบบที่ 643 ครัวเรือน)

        E 99º 32' 17.44" อบจ.กําหนด

(ปสผ. 1)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 184



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

183 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 8 เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 4,000,000 4,000,000 6,000,000 1. ระยะถนนที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ดําเนินการพัฒนา สะดวกปลอดภัย

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ในการเดินทางและขนสง หนา 0.15 เมตร 2. ระดับความ ในการเดินทาง

ตําบลลานสัก อําเภอลานสัก ยาว 4,280 เมตร พึงพอใจของผูใช และขนสง 

จังหวัดอุทัยธานี หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บริการ (ต.ชุมตาบง

เริ่มตน N 15º  37'  42.69" 25,680 ตารางเมตร 3,856 ครัวเรือน

         E 99º  31'  44.80" รายละเอียดตามแบบที่ ต.ลานสัก

สิ้นสุด N 15º  36'  18.38" อบจ.กําหนด 3,177 ครัวเรือน)

        E 99º  30'  38.09"

(ปสผ. 3)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 185



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

184 จัดทําปายจราจรอํานวยความ 1. เพื่อควบคุมน้ําหนักของ 1. จัดทําปายแนะนําสายทาง, 500,000 - - 500,000 500,000 1. จํานวนถนนที่ได 1.ลดความเสียหาย กองชาง

ปลอดภัยทางถนน ทางหลวง ยานพาหนะใหเปนไปตาม ปายเตือน, ปายบังคับ ฯลฯ รับความเสียหายจาก ของถนนที่อยูในความ

ทองถิ่นที่อยูในความรับผิดชอบ กฎหมายกําหนด ในทางหลวงทองถิ่นที่อยูใน รถบรรทุกน้ําหนัก รับผิดชอบขององคการ

ขององคการบริหารสวนจังหวัด 2. เพื่อใหการสัญจร ความรับผิดชอบขององคการ เกินลดลง บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค เกิดความปลอดภัยในชีวิต บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 2. ระดับความพึงพอใจ นครสวรรค

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม และทรัพยสิน จํานวนไมนอยกวา 3 สายทาง ของผูใชบริการ 2.เพื่อความปลอดภัย,

ค.2/61 ผ.01-9, 9) 3. เพื่อความสะดวกในการ 2. จัดทําปายกําหนดน้ําหนัก - 500,000 500,000 500,000 500,000 สะดวกรวดเร็ว ในการ

เดินทาง บรรทุกตามแบบมาตรฐาน เดินทาง

ในทางหลวงทองถิ่นที่อยูใน

ความรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค จํานวน

ไมนอยกวา 15 สายทาง

รวม  184 โครงการ 235,060,000 326,860,000 359,350,000 438,740,000 288,075,000 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 186



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 จัดซื้อวัสดุกอสรางซอมแซม
ถนนถายโอนและถนนที่อยู
ในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ 
ผ.01-8 ล.1)

1. เพื่อซอมแซมและ
ปรับปรุงถนนใหอยูในสภาพ
ที่พรอมใชงานไดตามปกติ
2. เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

จัดซื้อวัสดุกอสรางซอมแซม
และบํารุงรักษาถนนทาง
หลวงทองถิ่นที่อยูในความ
รับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค เชน หินคลุก, 
ยาง CMS-2h, หิน 3/4, 
หิน 3/8 เปนตน

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 1. พื้นที่ดําเนินการ
ซอมสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซม  
 2. ระดับความพึง
พอใจของผูใชบริการ

1. ถนนทางหลวง
ทองถิ่นที่อยูในความ
รับผิดชอบของ
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค 
อยูในสภาพปกติ 
2. ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 187



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

2 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
และหลอลื่นสําหรับใชใน
การพัฒนาเสนทาง
คมนาคมและขนสง
(ทบทวนแผนฯ 
ผ.01-9 ล.9)

1. เพื่อจัดซื้อวัสดุน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับ
ใชในงานซอมแซมและ
ปรับปรุงถนนใหอยูในสภาพ
ที่พรอมใชงานไดตามปกติ
2. เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
และหลอลื่นสําหรับใชใน
งานบํารุงรักษาถนนทาง
หลวงทองถิ่นที่อยูในความ
รับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค

35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 1. พื้นที่ดําเนินการ
ซอมสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซม  
 2. ระดับความพึง
พอใจของผูใชบริการ

1. ถนนทางหลวง
ทองถิ่นที่อยูในความ
รับผิดชอบของ
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค 
อยูในสภาพปกติ 
2. ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 188



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

1. จัดซื้อเครื่องขุดหลุม
เครื่องเจาะดิน จํานวน 15 
เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท

17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 

2. จัดซื้อดอกสวานเจาะดิน
แข็งใบมีดทังสเตน ขนาด 8
 นิ้ว KT-D150 MAX 
จํานวน 12 ดอก ๆ ละ 
1,400 บาท

4,200 - - - -

3 1. พื้นที่ดําเนินการ
ซอมสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซม  
 2. ระดับความพึง
พอใจของผูใชบริการ

1. ถนนทางหลวง
ทองถิ่นที่อยูในความ
รับผิดชอบของ
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค 
อยูในสภาพปกติ 
2. ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง1. เพื่อทดแทนและ
ปรับปรุงหลักกันโคงใหอยูใน
สภาพที่พรอมใชงานได
ตามปกติ
2. เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับใชใน
การพัฒนาเสนทาง
คมนาคมและขนสง
(ทบทวนแผนฯ 
ผ.01-10 ล.1)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 189



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

4 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑสําหรับใช 1. เพื่อเพิ่มความระมัดระวัง จัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑสําหรับ ระถดับความพึงพอใจ 1. ผูใชเสนทางเกิด กองชาง

ในการจัดทําเครื่องหมาย ในการใชรถใชถนนและชวย ใชในการจัดทําเครื่องหมาย ของผูใชบริการ ความระมัดระวังใน

จราจรบนพื้นทาง ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ จราจรบนพื้นทาง จํานวน การใชรถ ใชถนน

2. เพื่อใหประชาชนที่สัญจร 7 รายการ ดังนี้ 2. ถนนทางหลวง

ไปมาไดรับความสะดวกและ 1. รถพนน้ํายาไพรเมอร 350,000 - - - - ทองถิ่นมีเครื่องหมาย

ปลอดภัย จํานวน 1 คัน จราจรบนพื้นทางที่

3. เพื่อใหทราบถึงทิศทาง 2. ถังบรรจุแกส ขนาดบรรจุ 30,000 - - - - ชัดเจนและไดมาตรฐาน

จราจรชองทางจราจรและ แกส 48 ก.ก. จํานวน 6 ถัง 3. ประชาชนที่ไดรับ

สามารถมองเห็นไดชัดเจน ถังละ 5,000 บาท ความสะดวกและ

ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน 3. สีเทอรโมพลาสติก สีขาว 290,000 810,000 810,000 810,000 810,000 ปลอดภัย

4. สีเทอรโมพลาสติก สีเหลือง 145,000 405,000 405,000 405,000 405,000 

5. ลูกแกวสะทอนแสง 35,000 91,000 91,000 91,000 91,000 

6. น้ํายาไพรเมอร 23,000 36,800 36,800 36,800 36,800 

7. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน (แกส) 79,000 158,000 158,000 158,000 158,000 

รวม 5  โครงการ 85,973,300 86,517,900 86,517,900 86,517,900 86,517,900 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 190



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 จัดซื้อรถขุดไฮโดรลิค 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ - - 11,000,000 - - ระดับความพึงพอใจ 1. อบจ.นครสวรรค กองชาง

ตีนตะขาบ ชนิดบูมยาว งานขุดลอกลําคลอง ลําหวย ชนิดบูมยาว จํานวน 2 คันๆ ของราษฎรที่ไดรับ มีรถขุดไฮโดรลิค

เพื่อพัฒนาแหลงน้ําสําหรับ แหลงน้ําสาขา สระน้ํา ละ 5,500,000 บาท ประโยชนมีความ ชนิดบูมยาวเพียงพอ

อุปโภค-บริโภคการเกษตรกรรม อางเก็บน้ํา และกําจัด พึงพอใจเฉลี่ยอยู และสมดุลกับ

ของราษฎรและกําจัดวัชพืช ผักตบชวา ใหมีความรวดเร็ว ในระดับดี ปริมาณงาน ทําใหการ

ภายในเขตจังหวัดนครสวรรค ครอบคลุมพื้นที่ ขุดลอกลําคลอง

2. ราษฎรมีแหลงน้ํา ลําหวย แหลงนํ้าสาขา

สําหรับใชเพื่อการ  สระน้ํา อางเก็บน้ํา 

อุปโภค-บริโภค และกําจัดผักตบชวา

และทําการเกษตรกรรม เกิดความรวดเร็ว 

อยางเพียงพอ มีประสิทธิภาพ

2.ราษฎรมีพื้นที่

กักเก็บน้ําเพิ่มขึ้น

สําหรับใชเพื่อการ

อุปโภค-บริโภค 

และทําการ

เกษตรกรรม

อยางเพียงพอ

รวม  1  โครงการ - - 11,000,000 - - 

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (1) - 191



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 จัดหาแหลงน้ําสะอาด เพื่อใหประชาชนมีน้ําสะอาด 1. จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1. ขุดเจาะบอ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

เพื่อการอุปโภค-บริโภค ไวใชแกการอุปโภค-บริโภค สําหรับดําเนินการ น้ําบาดาลได อุปโภค-บริโภค

โดยการเจาะบอน้ําบาดาล เจาะบอน้ําบาดาล เปาลาง 50 บอ/ป และ อยางพอเพียงและ

การเปาลางบอน้ําบาดาล บอน้ําบาดาล บริการประชาชน เปาลางบอน้ํา ทั่วถึง

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-11 ล.2) หนวยงานราชการ วัด โรงเรียน บาดาลได 40 บอ

ใหมีน้ําสะอาดไวใชในการ 2. ระดับความ

อุปโภค-บริโภค(โดยดําเนินการ พึงพอใจ เฉลี่ย

ขุดเจาะบอน้ําบาดาล ของประชาชนที่

จํานวน 50 บอ/ป และเปาลาง ไดรับประโยชน

บอน้ําบาดาล จํานวน 40 บอ/ป)

2. จัดซื้อครุภัณฑ สําหรับ

การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการ

เกษตรและอุปโภค-บริโภค

ประกอบดวย

    2.1 ชุดเจาะลมสําหรับ 540,000 - - - -

เจาะชั้นหินแข็ง แบบ Down

The Hole Hammer ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 5 1/2 นิ้ว

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 270,000 บาท

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 192



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

   2.2 ชุดเจาะลมสําหรับ 340,000 - - - -

เจาะชั้นหินแข็ง แบบ Down

The Hole Hammer ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 6-12  นิ้ว

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

340,000 บาท

    2.3 หัวเจาะบอน้ําบาดาล 197,000 - - - -

แบบ Button Bit ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 8 นิ้ว

จํานวน 2 หัว ๆ ละ

98,500 บาท

   2.4 หัวเจาะบอน้ําบาดาล 440,000 - - - -

แบบ Button Bit ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 5 1/2 นิ้ว

จํานวน 8 หัว ๆ ละ 55,000 บาท

   2.5 หัวเจาะบอน้ําบาดาล 94,000 - - - -

แบบ DRAG BIT ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 8 1/2 นิ้ว

จํานวน 2 หัวๆ ละ 47,000 บาท

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 193



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

  2.6 เครื่องอัดอากาศ - - - - -

สามารถผลิตลมได 300

 PSI @ 1100 CFM 

พรอมประกอบติดตั้ง

บนรถยนตบรรทุก 6 ลอ

ขนาดไมนอยกวา 210 แรงมา

ขนาดบรรทุกไมนอยกวา 

12,000 กก. พรอมสายลม

และอุปกรณประกอบการ

ใชงานครบชุด จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องละ 7,500,000 บาท

3. จัดซื้อวัสดุกอสราง 1,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ในงานขุดเจาะบอน้ําบาดาล

และเปาลางบอน้ําบาดาล 

เชน ทอ PVC ทอกรุ กรวดกรุทอ 

สารเบ็นโทไนต และวัสดุอื่นๆ

ที่ใชในงานขุดเจาะบอน้ําบาดาล

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 194



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

4. จัดซื้อวัสดุที่ใชในงาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

ขุดเจาะบอน้ําบาดาลและ

เปาลางบอบาดาล  เชน 

โฟม น้ํามัน สําหรับหัวเจาะ

(HAMER OIL) ซีนรองรับ

ซีนรองรับหัวเจาะ ชุดซับ

หัวเจาะและอื่นๆ ที่เปนวัสดุ

ใชในงานขุดเจาะบอน้ําบาดาล

และเปาลางบอน้ําบาดาล

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ 1. เพื่อบรรเทาความ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ 6,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - ระดับความพึงพอใจ 1. แมน้ํา ลําคลอง กองชาง

หลอลื่นในการพัฒนา เดือดรอนของราษฎรที่ หลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล ของผูใชบริการ หนอง บึง และแหลงนํ้า

แหลงน้ําสาธารณะ ใชประโยชนจากแหลงน้ํา  มีความพึงพอใจ สาธารณะ ไดรับการ

ตามนโยบายรัฐบาล 2. เพื่อเปนการเตรียม  อยูในระดับดี บํารุงรักษาปราศจาก

(ทบทวนแผนฯ ความพรอมเสนอนโยบาย   - จํานวนครัวเรือน วัชพืช ผักตบชวา

ผ.01-15 ล.3) ของรัฐบาลไดทันทวงที  ที่ไดรับประโยชน และขยะมูลฝอย

 2. ทําใหมีปริมาณน้ํา

เพียงพอตอการ

ทําการเกษตร
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

อ.เมืองฯ  

3 ขุดลอกอางเก็บน้ํา หมูที่ 1 เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ขุดลอกอางขนาดปากกวาง 2,000,000 - - - - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ตําบลเกรียงไกร ใหระบายน้ําไดสะดวกและ 35.00 เมตร กนกวาง การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

อําเภอเมืองนครสวรรค กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 23.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

จังหวัดนครสวรรค ยาว 760 เมตร หรือมี 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

จุดพิกัด N 15° 44' 22.58" ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา พึงพอใจของ จํานวน  500 ไร

E 100°12' 40.80" 65,200 ลูกบาศกเมตร ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-74 ล.1) รายละเอียดตามแบบที่ ไดรับประโยชน

 อบจ.กําหนด ต.เกรียงไกร

1,021 ครัวเรือน)
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

4 ขุดลอกคลอง  หมูที่ 10 เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ขุดลอกคลองแบงออก 1,000,000 - - - - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ตําบลบางมวง เชื่อมตอ ใหระบายน้ําไดสะดวกและ เปน 6 ชวง ดังนี้ การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

ตําบลบานมะเกลือ กักเก็บน้ําไดมากขึ้น ชวงที่ 1 ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

อําเภอเมืองนครสวรรค ขุดลอกจากระดับกนคลอง 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

จังหวัดนครสวรรค ปากกวาง 13.00 เมตร พึงพอใจของ จํานวน 700 ไร

เริ่มตน N 15° 46' 41.75" กนกวาง 8.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

E 100°7' 14.31" ชวงที่ 2 ไดรับประโยชน

สิ้นสุด N 15°47' 19.90" ขุดลอกจากระดับกนคลอง ต.บางมวง

E 100°6' 40.3" ปากกวาง 8.00 เมตร 1,837 ครัวเรือน

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-75 ล.2) กนกวาง 3.50 เมตร ต.บานมะเกลือ 

ลึก 1.50 เมตร 1,996 ครัวเรือน)

ชวงที่ 3

ขุดลอกจากระดับกนคลอง

ปากกวาง 5.50 เมตร 

กนกวาง 1.00 เมตร 

ลึก 1.50 เมตร
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

ชวงที่ 4  ขุดลอกจากระดับ

กนคลอง ปากกวาง 14.00

เมตร กนกวาง 9.50 เมตร 

ลึก 1.50 เมตร

ชวงที่ 5 ขุดลอกจากระดับ

กนคลอง ปากกวาง 10.00

เมตร กนกวาง 5.50 เมตร 

ลึก 1.50 เมตร

ชวงที่ 6 ขุดลอกจากระดับ

กนคลอง ปากกวาง 6.00

เมตร กนกวาง 1.50 เมตร 

ลึก 1.50 เมตร

ความยาวรวม 2,300 เมตร

หรือมีปริมาตรดินขุดรวม

ไมนอยกวา 25,700 

ลูกบาศกเมตร รายละเอียด

ตามแบบที่ อบจ.กําหนด
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

อ.ลาดยาว

5 ขุดลอกคลองพรอมกอสราง เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง 2,000,000 - - - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ทอเหลี่ยม ค.ส.ล. ใหระบายน้ําไดสะดวกและ 11.50 เมตร กนกวาง การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

หมูที่ 8 ตําบลสระแกว กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 1.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

เชื่อมตอ ตําบลลาดยาว ยาว 1,700 เมตร 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

จังหวัดนครสวรรค หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา พึงพอใจของ จํานวน 500ไร

เริ่มตน N 15° 45' 27.54" 21,000 ลูกบาศกเมตร ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

E 99°48' 42.15" พรอมกอสรางทอเหลี่ยม ไดรับประโยชน

สิ้นสุด N 15°45' 56.96" ค.ส.ล. 1 แหง รายละเอียด ต.สระแกว 2,132

E 99°49' 27.82" ตามแบบที่ อบจ.กําหนด ครัวเรือน

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-77 ล.3)  ต.ลาดยาว 1,926

 ครัวเรือน)
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

6 ขุดลอกอางเก็บน้ํา หมูที่ 9 เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ขุดลอกอางเก็บน้ํา ใหมีขนาด 2,000,000 1,000,000 - - 2,000,000 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ตําบลหนองยาว ใหระบายน้ําไดสะดวกและ พื้นที่ปากบน 35,500 การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

อําเภอลาดยาว กักเก็บน้ําไดมากขึ้น ตารางเมตร ลึก 2.00 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

จังหวัดนครสวรรค หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอย 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

จุดพิกัด N 15° 43' 30.46" กวา 65,000 ลูกบาศกเมตร พึงพอใจของ จํานวน  300 ไร

E 99°50' 40.29" รายละเอียดตามแบบที่ ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-78 ล.4) อบจ.กําหนด ไดรับประโยชน

 1,141 ครัวเรือน
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

7 ขุดลอกคลองพรอมกอสราง เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง 1,000,000 1,000,000 - - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ฝายน้ําลน หมูที่ 8,9,1 ใหระบายน้ําไดสะดวกและ 18.00 เมตร กนกวาง การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

ตําบลลาดยาว เชื่อมตอ กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 6.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

ตําบลบานไร อําเภอลาดยาว ยาว 5,000 เมตร 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

จังหวัดนครสวรรค หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา พึงพอใจของ จํานวน 1,560  ไร

เริ่มตน N 15° 47' 16.18" 21,000 ลูกบาศกเมตร ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

E 99°43' 52.51" พรอมกอสรางฝายน้ําลนจํานวน ไดรับประโยชน

สิ้นสุด N 15°48'42.61" 1 แหง รายละเอียดตามแบบ ต.ลาดยาว 1,926

E 99°42' 12.07" ที่ อบจ.กําหนด ครัวเรือน , ต.บานไร

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-79 ล.5) 2,890 ครัวเรือน)
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

8 ปรับปรุง ซอมแซมฝายน้ําลน เพื่อใหฝายน้ําลนสามารถ ปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลน 500,000 - - - -       ระดับความพึงพอใจ  สามารถกักเก็บน้ํา กองชาง

หมูที่ 4 ตําบลศาลเจาไกตอ กักเก็บน้ําไดอยางมี ขนาดคันกวาง 4.00 เมตร ของผูใชบริการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

อําเภอลาดยาว ประสิทธิภาพมากขึ้น ยาว 30.00 เมตร จํานวน พื้นที่การเกษตรที่ได

จังหวัดนครสวรรค 1 แหง รายละเอียดตาม รับประโยชน 85 ไร

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม แบบที่อบจ.กําหนด จํานวน 3,268

ค.1/61 ผ.1-4 ล.1) ครัวเรือน

อ.บรรพตพิสัย

9 ขุดลอกคลอง  หมูที่ 6 เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง 1,600,000 1,000,000 - - 1,000,000 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ตําบลบึงปลาทู  เชื่อมตอ   ใหระบายน้ําไดสะดวกและ 35.00 เมตร กนกวาง . การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

ตําบลหนองตางู  กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 23.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

อําเภอบรรพตพิสัย ยาว 3,000 เมตร หรือมี 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

จังหวัดนครสวรรค ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา พึงพอใจของ จํานวน 940  ไร

เริ่มตน N 16° 6' 27.05" 108,000 ลูกบาศกเมตร ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

E 100°2' 39.36" รายละเอียดตามแบบที่ ไดรับประโยชน

สิ้นสุด N 16°6'41.74" อบจ.กําหนด ต.บึงปลาทู 1,041

E 100°4' 5.88" ครัวเรือน

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-80 ล.6) ต.หนองตางู 1,408

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 202



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

อ.ไพศาลี

10 ขุดลอกคลอง  หมูที่  5,6 เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง 1,000,000 2,000,000 - - 3,000,000 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ตําบลนาขอม เชื่อมตอ ใหระบายน้ําไดสะดวกและ 17.00 เมตร กนกวาง การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

ตําบลวังน้ําลัด อําเภอไพศาลี กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 6.50 เมตร ลึก 3.50 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

จังหวัดนครสวรรค ยาว 14,000 เมตร หรือมี 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

เริ่มตน N 15° 44'24" ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา พึงพอใจของ จํานวน 4,375 ไร

E 100°48'15" 232,812 ลูกบาศกเมตร ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

สิ้นสุด N 15°44'10.77" รายละเอียดตามแบบที่ ไดรับประโยชน

E 100°48'45.98" อบจ.กําหนด ต.นาขอม

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-81 ล.7) 665 ครัวเรือน

ต.วังน้ําลัด

364 ครัวเรือน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 203



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

11 ขุดลอกคลอง หมูที่ 9 เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง 2,000,000 1,000,000 - - - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ตําบลวังน้ําลัด เชื่อมตอ ใหระบายน้ําไดสะดวกและ 20.00 เมตร กนกวาง การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

ตําบลนาขอม อําเภอไพศาลี กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 17.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

จังหวัดนครสวรรค ยาว 2,890 เมตร หรือมี 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

เริ่มตน N 15° 43' 58.20" ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา พึงพอใจของ จํานวน 900 ไร

E 100°44' 39.50" 28,900 ลูกบาศกเมตร ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

สิ้นสุด N 15°42' 57.54" รายละเอียดตามแบบที่ ไดรับประโยชน

E 100°44' 22.71" อบจ.กําหนด ต.วังน้ําลัด

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-82 ล.8) 364 ครัวเรือน

ต.นาขอม

665 ครัวเรือน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 204



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

12 ขุดลอกคลอง หมูที่ 4 เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง 2,000,000 1,000,000 - - - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ตําบลไพศาลี เชื่อมตอ ใหระบายน้ําไดสะดวกและ 12.00 เมตร กนกวาง ทําการเกษตร และระบายน้ําไดดี

ตําบลวังขอย อําเภอไพศาลี กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 3.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ไดรับประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

จังหวัดนครสวรรค (ชวงที่ 4) ยาว 3,500 เมตร หรือมี 2. ระดับความพึงพอใจ ที่ไดรับประโยชน

เริ่มตน N 15° 38' 12" ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ของผูใชบริการ จํานวน 900 ไร

E 100°41' 4.30" 66,850 ลูกบาศกเมตร ตําบลไพศาลี 2,265 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15°38' 6.77" รายละเอียดตามแบบที่ ตําบลวังขอย 896 ครัวเรือน

E 100°40' 19.95" อบจ.กําหนด

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-11 ล.1)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 205



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

อ.ตากฟา

13 ขุดลอกคลองพรอมกอสราง เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ชวงที่ 1 1,000,000 1,000,000 - - - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ทอเหลี่ยม ค.ส.ล. ใหระบายน้ําไดสะดวกและ ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

หมูที่ 8,5 ตําบลพุนกยูง กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 25.00 เมตร กนกวาง ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

เชื่อมตอ ตําบลอุดมธัญญา 11.50 เมตร ลึก 4.50 เมตร 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ชวงที่ 2 พึงพอใจของ จํานวน 750 ไร

เริ่มตน N 15° 24' 54.50" ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

E 100°25' 2.05" 16.00 เมตร กนกวาง 4.00 ไดรับประโยชน

สิ้นสุด N 15°25' 53.09" เมตร ลึก 4.00 เมตร  ต.พุนกยูง 1,058

E 100°25' 0.02" ความยาวรวม 2,000 เมตร ครัวเรือน

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-83 ล.9) หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา ต.อุดมธัญญา

23,000 ลูกบาศกเมตร 2,155 ครัวเรือน)

พรอมกอสรางทอเหลี่ยม

ค.ส.ล. ขนาด 2-2.1x2.1x8 เมตร

จํานวน 1 แหง

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 206



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

14 ขุดลอกคลองพรอมกอสราง เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ชวงที่ 1 1,000,000 1,000,000 - - - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ฝายน้ําลน หมูที่ 7 ใหระบายน้ําไดสะดวกและ ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

ตําบลตากฟา เชื่อมตอ กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 8.00 เมตร กนกวาง 2.50 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

ตําบลเขาชายธง อําเภอตากฟา ลึก 3.00 เมตร 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

จังหวัดนครสวรรค ชวงที่ 2 พึงพอใจของ จํานวน 1,250ไร

เริ่มตน N 15° 20' 33.05" ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

E 100°28' 40.24" 12.00 เมตร กนกวา 2.40 ไดรับประโยชน

สิ้นสุด N 15°19' 22.29" เมตร ลึก 3.20 เมตร ต.ตากฟา 637

E 100°28' 53.44" ความยาวรวม 2,000 เมตร ครัวเรือน

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-84 ล.10) หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา ต.เขาชายธง

15,000 ลูกบาศกเมตร 702 ครัวเรือน)

พรอมกอสรางฝายน้ําลน

จํานวน 1 แหง

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 207



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

อ.เกาเลี้ยว

15 ขุดลอกคลองพรอมดาด เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง 2,000,000 -  -  - - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

คอนกรีต หมูที่ 2 ใหระบายน้ําไดสะดวกและ 8.00 เมตร กนกวาง 0.50 การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

ตําบลเกาเลี้ยว เชื่อมตอ กักเก็บน้ําไดมากขึ้น เมตร ลึก 2.50 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

ตําบลหนองเตา ยาว 680 เมตร หรือมี 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

อําเภอเกาเลี้ยว ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา พึงพอใจของ จํานวน  212   ไร

จังหวัดนครสวรรค (ชวงที่ 3) 2,057 ลูกบาศกเมตร ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

เริ่มตน N 15° 51'43.20" พรอมดาดคอนกรีต พื้นที่ ไดรับประโยชน

E 100°5'47.50" ไมนอยกวา 6,882 ตารางเมตร ต.เกาเลี้ยว

สิ้นสุด N 15°51'28.81" รายละเอียดตามแบบที่ 1,632 ครัวเรือน

E 100°5'28.34" อบจ.กําหนด ต.หนองเตา

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-85 ล.11)  1,827 ครัวเรือน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 208



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

อ.พยุหะคีรี

16 ขุดลอกคลอง หมูที่ 2 เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง 1,500,000 1,000,000 - - 2,000,000 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี ใหระบายน้ําไดสะดวกและ 20.00 เมตร กนกวาง การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

เชื่อมตอ ตําบลหนองปลิง กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 9.50 เมตร ลึก 3.50 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

อําเภอเมืองนครสวรรค ยาว 4,500 เมตร หรือมี 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

จังหวัดนครสวรรค ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา พึงพอใจของ จํานวน 1,400 ไร

เริ่มตน N 15° 36'29.63" 128,000 ลูกบาศกเมตร ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

E 100°11' 36.43" รายละเอียดตามแบบที่ ไดรับประโยชน

สิ้นสุด N 15°35' 45.73" อบจ.กําหนด ต.เขาทอง 2,465

E 100°10' 31.04" ครัวเรือน

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-86 ล.2) ต.หนองปลิง 4,363

ครัวเรือน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 209



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

อ.ทาตะโก

17 ขุดลอกคลอง หมูที่ 5 เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ชวงที่ 1 1,500,000 - - - - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ตําบลสายลําโพง เชื่อมตอ  ใหระบายน้ําไดสะดวกและ ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

ตําบลวังใหญ อําเภอทาตะโก กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 10.00 เมตร กนกวาง 2.50 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

จังหวัดนครสวรรค ลึก 2.50 เมตร 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

เริ่มตน N 15° 49' 0.31" ชวงที่ 2 พึงพอใจของ จํานวน 1,800  ไร

E 100°25' 49.39" ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

สิ้นสุด N 15°48' 49.09" 14.00 เมตร กนกวาง 2.00 ไดรับประโยชน

E 100°27' 59.36" เมตร ลึก 4.00 เมตร ต.สายลําโพง

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-87 ล.13) ความยาวรวม 2,400 เมตร 2,126 ครัวเรือน

หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา ต.วังใหญ 593

45,035 ลูกบาศกเมตร ครัวเรือน)

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 210



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

18 ขุดลอกคลอง หมูที่ 1,6 เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง 1,400,000 1,600,000 - - - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ตําบลพนมเศษ เชื่อมตอ ใหระบายน้ําไดสะดวกและ 35.00 เมตร กนกวาง การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

ตําบลวังใหญ อําเภอทาตะโก กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 14.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

จังหวัดนครสวรรค ยาว 2,200 เมตร หรือมี 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

เริ่มตน N 15° 41' 48.37" ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา พึงพอใจของ จํานวน  1,200 ไร

E 100°19' 40.83" 84,700  ลูกบาศกเมตร ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

สิ้นสุด N 15°42' 29.80" รายละเอียดตามแบบที่ ไดรับประโยชน

E 100°20' 14.58" อบจ.กําหนด ต.พนมเศษ 908

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-88 ล.6) ครัวเรือน

ต.วังใหญ 593 

ครัวเรือน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 211



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

อ.หนองบัว

19 ขุดลอกคลอง  หมูที่ 2, 5 เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ชวงที่ 1 1,000,000 1,000,000 - - - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ตําบลหวยถั่วใต เชื่อมตอ ใหระบายน้ําไดสะดวกและ ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

ตําบลหวยใหญ อําเภอหนองบัว กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 15.00 เมตร กนกวาง 6.00 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

จังหวัดนครสวรรค ลึก 3.00 เมตร 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

เริ่มตน N 15° 50' 17.82" ชวงที่ 2 พึงพอใจของ จํานวน 1,800  ไร

E 100°28' 8.33" ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

สิ้นสุด N 15°50' 26.71" 12.00 เมตร กนกวาง 3.00 ไดรับประโยชน

E 100°26' 11.62" เมตร ลึก 3.00 เมตร ต.หวยถั่วใต

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-89 ล.15) ความยาวรวม 4,800 เมตร 513 ครัวเรือน

หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา ต.หวยใหญ

55,980 ลูกบาศกเมตร 700 ครัวเรือน)

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 212



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

20 ขุดลอกคลองพรอมกอสราง เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง 2,600,000 - - - - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ฝายน้ําลน หมูที่ 5 ตําบลวังบอ ใหระบายน้ําไดสะดวกและ 10.00 เมตร กนกวาง การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

อําเภอหนองบัว เชื่อมตอ กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 2.50 เมตร ลึก 2.50 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

ตําบลวังน้ําลัด อําเภอไพศาลี ยาว 4,320 เมตร หรือมี 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

จังหวัดนครสวรรค ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา พึงพอใจของ จํานวน  1,400 ไร

เริ่มตน N 15° 45' 8.51" 48,410  ลูกบาศกเมตร ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

E 100°37' 36.95" พรอมกอสรางฝายน้ําลน ไดรับประโยชน

สิ้นสุด N 15°44' 44.29" จํานวน 2 แหง ต.วังบอ 1,986

E 100°39' 45.61" และลงลูกรังคันคลอง ครัวเรือน,

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-90 ล.16) ระยะทาง 4,000 เมตร ต.วังน้ําลัด 600 

กวาง 3.00 เมตร หรือมี ครัวเรือน)

พื้นที่ไมนอยกวา 12,000

ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่ 

อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 213



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

21 ขุดลอกอางเก็บน้ํา หมูที่ 1 เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ขุดลอกอางเก็บน้ํา ใหมีขนาด 2,000,000 - - - - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ตําบลหวยใหญ อําเภอหนองบัว ใหระบายน้ําไดสะดวกและ พื้นที่ปากบน 15,300 การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

จังหวัดนครสวรรค กักเก็บน้ําไดมากขึ้น ตารางเมตร ลึก 3.00 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

เริ่มตน N 15° 52' 6.32" หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอย 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

E 100°27' 11.65" กวา 49,550 ลูกบาศกเมตร พึงพอใจของ จํานวน 1,200ไร

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-91 ล.17) รายละเอียดตามแบบที่ ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

อบจ.กําหนด ไดรับประโยชน 

 1,000 ครัวเรือน)

22 ขุดลอกคลอง หมูที่ 5,4 เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง 1,000,000 1,000,000 - - - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ตําบลหวยถั่วเหนือ เชื่อมตอ ใหระบายน้ําไดสะดวกและ 8.00 เมตร กนกวาง การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

ตําบลหวยใหญ อําเภอหนองบัว กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 2.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

จังหวัดนครสวรรค ยาว 7,000 เมตร หรือมี 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

เริ่มตน N 15° 53' 22.75" ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา พึงพอใจของ จํานวน 2,000 ไร

E 100°29' 32.51" 38,500  ลูกบาศกเมตร ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

สิ้นสุด N 15°53' 6.65" รายละเอียดตามแบบที่ ไดรับประโยชน

E 100°26' 25.71" อบจ.กําหนด ต.หวยถั่วเหนือ 743

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-92 ล.18) ครัวเรือน ต.หวยใหญ

 760 ครัวเรือน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 214



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

23 ขุดลอกคลอง หมูที่ 4,6  เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง 2,400,000 1,600,000 - - - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ตําบลหวยรวม อําเภอหนองบัว  ใหระบายน้ําไดสะดวกและ 12.00 เมตร กนกวาง การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

เชื่อมตอ ตําบลหนองกระเจา กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 3.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค ยาว 7,000 เมตร หรือมี 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

เริ่มตน N 15° 55' 49.45" ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา พึงพอใจของ จํานวน  2,600 ไร

E 100°31' 6.11" 110,250  ลูกบาศกเมตร ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือน

สิ้นสุด N 15°55' 44.60" รายละเอียดตามแบบที่ ที่ไดรับประโยชน

E 100°27' 19.04" อบจ.กําหนด ต.หวยรวม 

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-93 ล.19) 651 ครัวเรือน 

ต.หนองกระเจา 

1,188 ครัวเรือน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 215



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

24 ขุดลอกคลอง หมูที่ 6,9 เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง 2,400,000 1,000,000 - - - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ตําบลหวยรวม เชื่อมตอ ใหระบายน้ําไดสะดวกและ 12.00 เมตร กนกวาง การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

ตําบลหวยถั่วเหนือ กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 3.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

อําเภอหนองบัว ยาว 4,900 เมตร หรือมี 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

จังหวัดนครสวรรค ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา พึงพอใจของ จํานวน 1,500  ไร

เริ่มตน N 15° 55' 53.91" 90,160  ลูกบาศกเมตร ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

E 100°29' 45.58" รายละเอียดตามแบบที่ ไดรับประโยชน

สิ้นสุด N 15°53' 22.99" อบจ.กําหนด ต.หวยรวม 651

E 100°29' 0.75" ครัวเรือน

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-94 ล.20) ต.หวยถั่วเหนือ

743 ครัวเรือน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 216



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

25 ขุดลอกคลองพรอมกอสราง เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ชวงที่ 1 1,000,000 1,500,000 - - 3,000,000 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

อาคารระบายน้ํา ใหระบายน้ําไดสะดวกและ ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

หมูที่ 11,8,9,7 กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 5.50 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

ตําบลหนองกลับ เชื่อมตอ ลึก 1.50 เมตร พรอมกอสราง 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

ตําบลหวยรวม อําเภอหนองบัว อาคารระบายน้ํา จํานวน พึงพอใจของ จํานวน  2,400 ไร

จังหวัดนครสวรรค 7 แหง ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

เริ่มตน N 15° 54' 38.24" ชวงที่ 2 ไดรับประโยชน

E 100°34' 44.07" ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง ต.หนองกลับ

สิ้นสุด N 15°55' 55.82" 12.00 เมตร กนกวาง 3.00 2,790 ครัวเรือน

E 100°34' 17.23" เมตร ลึก 3.00 เมตร ต.หวยรวม 651

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-95 ล.21) ความยาวรวม 7,700 เมตร ครัวเรือน)

หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา

56,430 ลูกบาศกเมตร

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 217



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

อ.แมวงก

๒๖ ขุดลอกอางเก็บน้ํา หมูที่ 5 เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ขุดลอกอางเก็บน้ํา ใหมีขนาด 3,000,000 - - 3,000,000 3,000,000 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ตําบลวังซาน อําเภอแมวงก ใหระบายน้ําไดสะดวกและ พื้นที่ปากบน 140,000 การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

จังหวัดนครสวรรค กักเก็บน้ําไดมากขึ้น ตารางเมตร ลึก 2.50 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

เริ่มตน N 15° 51' 8.97" หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอย 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

E 99° 35' 10.05" กวา 350,000 ลูกบาศกเมตร พึงพอใจของ จํานวน 500  ไร

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-96 ล.22) รายละเอียดตามแบบที่ ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

 อบจ.กําหนด ไดรับประโยชน

  2,306 ครัวเรือน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 218



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

27 ขุดลอกคลองพรอมกอสราง เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ชวงที่ 1 3,000,000 - - - - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ฝายน้ําลน หมูที่ 6 ใหระบายน้ําไดสะดวกและ ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

ตําบลเขาชนกัน เชื่อมตอ กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 17.00 เมตร กนกวาง 5.00 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

ตําบลวังซาน อําเภอแมวงก ลึก 4.00 เมตร พรอมกอสราง 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

จังหวัดนครสวรรค ฝายน้ําลน พึงพอใจของ จํานวน 2,400  ไร

เริ่มตน N 15° 52' 48.28" ชวงที่ 2 ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

E 99°32' 8.02" ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง ไดรับประโยชน

สิ้นสุด N 15°51' 7.52" 12.50 เมตร กนกวาง 2.00 ต.เขาชนกัน 2,071

E 99°34' 45.24" เมตร ลึก 3.50 เมตร ครัวเรือน

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-97 ล.23) ความยาวรวม 7,800 เมตร ต.วังซาน 2,306

 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา ครัวเรือน)

120,000 ลูกบาศกเมตร

พรอมกอสรางฝายน้ําลน 

จํานวน 2 แหง

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 219



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

อ.ชุมตาบง

๒๘ ขุดลอกคลอง หมูที่  1 เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง 1,300,000 - - 2,000,000 1,036,000 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ตําบลชุมตาบง ใหระบายน้ําไดสะดวกและ 25.00 เมตร กนกวาง การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

อําเภอชุมตาบง กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 16.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

จังหวัดนครสวรรค ยาว 1,900 เมตร หรือมี 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

เชื่อมตอ ตําบลไผเขียว ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา พึงพอใจของ จํานวน  600  ไร

อําเภอสวางอารมณ 33,725  ลูกบาศกเมตร ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

จังหวัดนครสวรรค (ชวงที่ 2) รายละเอียดตามแบบที่ ไดรับประโยชน

เริ่มตน N 15° 39' 0.15" อบจ.กําหนด ต.ชุมตาบง

E 99°39' 37.40" 2,131 ครัวเรือน)

สิ้นสุด N 15°38' 39.84"

E 99° 38' 43.50"

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-98 ล.24)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 220



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

29 ขุดลอกคลอง หมูที่ 11 เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง 1,000,000 1,000,000 - - - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ตําบลปางสวรรค ใหระบายน้ําไดสะดวกและ 11.00 เมตร กนกวาง การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

อําเภอชุมตาบง เชื่อมตอ กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 2.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

ตําบลแมเลย อําเภอแมวงก ยาว 4,600 เมตร หรือมี 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

จังหวัดนครสวรรค ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา พึงพอใจของ จํานวน 1,400ไร

เริ่มตน N 15° 43' 57.96" 34,000  ลูกบาศกเมตร ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

E 99°28' 28.49" รายละเอียดตามแบบที่ ไดรับประโยชน

สิ้นสุด N 15°45' 17.44" อบจ.กําหนด ต.ปางสวรรค

E 99° 28' 4.54" 1,587 ครัวเรือน

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-99 ล.25) ต.แมเลย 3,595

ครัวเรือน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 221



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

อ.ชุมแสง

30 ขุดลอกคลองพรอมกอสราง เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ขุดลอกคลองขนาดปากกวาง 1,000,000 - - - - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

ทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ใหระบายน้ําไดสะดวกและ 115 เมตร กนกวาง การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

หมูที่ 6,8 ตําบลโคกหมอ กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 91 เมตร ลึก 6.00 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

เชื่อมตอ ตําบลบางเคียน ยาว 100 เมตร หรือมี 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

อําเภอชุมแสง  ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา พึงพอใจของ (จํานวนครัวเรือนที่

จังหวัดนครสวรรค 14,300 ลูกบาศกเมตร ผูใชบริการ ไดรับประโยชน

เริ่มตน N 15° 49' 9.82" พรอมกอสรางทอเหลี่ยม ค.ส.ล. ต.โคกหมอ

E 100°13' 35.24" พรอมประตู ขนาด 1,096 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15°49' 11.13" 2-1.8x1.8 เมตร ต.บางเคียน

E 100° 13' 31.01" รายละเอียดตามแบบที่ 1,428 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-100 ล.26) อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 222



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

31 กอสรางคลองดาดคอนกรีต เพื่อใหมีคลองที่สามารถ กอสรางคลองดาดคอนกรีต - - 5,000,000 5,000,000 - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

หมูที่ 2 ตําบลสระแกว ระบายน้ําไดสะดวกและ ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 6 เมตร การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

เชื่อมตอ ตําบลเนินขี้เหล็ก กักเก็บน้ําไดมากขึ้น กนกวาง 0.60 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

อําเภอลาดยาว ลึก 1.80 เมตร  ยาว 720 เมตร 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

จังหวัดนครสวรรค หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา พึงพอใจของ (จํานวนครัวเรือนที่

เริ่มตน N 15° 47' 49.42" 5,097 ตารางเมตร ผูใชบริการ ไดรับประโยชน

E 99°48' 42.25" ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 8 เมตร ต.สระแกว 

สิ้นสุด N 15°47' 24.16" กนกวาง 2.00 เมตร 2,132 ครัวเรือน

E 99° 47' 15.81" ลึก 2.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ต.บานไร

(ปสผ.6) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,890 ครัวเรือน)

18,400 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.

กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 223



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

32 กอสรางคลองดาดคอนกรีต เพื่อใหมีคลองที่สามารถ กอสรางคลองดาดคอนกรีต 2,000,000 2,000,000 1,200,000 - - 1. จํานวนพื้นที่ 1. ทําใหกักเก็บน้ํา กองชาง

หมูที่ 2  ตําบลเกาเลี้ยว ระบายน้ําไดสะดวกและ ขนาดกวาง 8.00 เมตร กนกวาง การเกษตรที่ไดรับ และระบายน้ําไดดี

เชื่อมตอ ตําบลหนองเตา กักเก็บน้ําไดมากขึ้น 0.50 เมตร ลึก 2.50 เมตร ประโยชน 2. พื้นที่การเกษตร

อําเภอเกาเลี้ยว ยาว 1,700 เมตร หรือมี 2. ระดับความ ที่ไดรับประโยชน

จังหวัดนครสวรรค (ชวงที่ 3) พื้นที่ไมนอยกวา 17,000 พึงพอใจของ ต.เกาเลี้ยว

เริ่มตน N 15° 51' 57.95" ตารางเมตร ผูใชบริการ (จํานวนครัวเรือนที่

E 100° 6' 14.59" รายละเอียดตามแบบที่ ไดรับประโยชน

สิ้นสุด N 15°51' 27.12" อบจ.กําหนด ต.เกาเลี้ยว

E 100° 5' 25.67" 1, 632 ครัวเรือน

(ปสผ.1) ต.หนองเตา

(ทบทวนแผนฯ ผ.04-85 ล.11) 2,173 ครัวเรือน)

รวม   32 โครงการ 56,861,000 31,750,000 17,250,000 21,050,000 26,086,000 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (1) - 224



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตรที่ ๒  

การพัฒนาดานการทองเที่ยว 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

๑ สงเสริมการทองเที่ยว เพื่อจัดกิจกรรมดานการ จัดกิจกรรมในการสงเสริม 200,000 200,000 - - - จํานวนของ บึงบอระเพ็ด มีกิจกรรม กองกิจการ

บึงบอระเพ็ด สงเสริมการทองเที่ยว การทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด นักทองเที่ยว ในการดึงดูดนักทองเที่ยว พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.2) ในชวงเทศกาลตางๆ ในการ ในชวงเทศกาล  เชน เพิ่มมากขึ้น ใหเดินทางมาทองเที่ยว

ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทาง เทศกาลปใหม เทศกาล เพิ่มมากขึ้น

มาเที่ยวบึงบอระเพ็ดมากขึ้น สงกรานต เทศกาลตรุษจีน

เทศกาลเฉลิมพระชนมพรรษา 

และจัดกิจกรรมสงเสริม

การทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ

๒ จัดทําจุดถายภาพ เพื่อตกแตงสถานที่ภายใน จัดทําจุดถายภาพและจุดเดน 400,000 400,000 - - - ระดับความพึงพอใจ บึงบอระเพ็ด มีจุด กองกิจการ

และจุดเดน บึงบอระเพ็ด ใหเกิดความ ในรูปแบบตางๆ เชน รูปดอกไม ของนักทองเที่ยว ถายภาพและจุดเดน พาณิชย

ภายในบึงบอระเพ็ด สวยงามสามารถดึงดูด รูปปลา รูปปลาเสือตอ รูปจระเข เพื่อใหบริการ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.5) นักทองเที่ยวไดมากขึ้น รูปปลากระเบน รูปนก แกนักทองเที่ยว

รูปลานดอกบัว เปนตน

รายละเอียดตามแบบที่ อบจ. กําหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 1



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

3 ปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อปรับปรุง/ซอมแซม ปรับปรุง/ซอมแซม 300,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ อาคารเพาะพันธุและ กองกิจการ

ระบบไฟฟาของ ระบบไฟฟาของอาคาร ระบบไฟฟาของอาคาร ของนักทองเที่ยว จัดแสดงจระเข พาณิชย

อาคารเพาะพันธุและ เพาะพันธุและจัดแสดงจระเข เพาะพันธุและจัดแสดงจระเข เพิ่มมากขึ้น มีความพรอมในการ

จัดแสดงจระเข ใหสามารถใชงานไดอยาง จํานวน ๑ ระบบ บริการนักทองเที่ยว

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.9) ปลอดภัย รายละเอียดตามแบบที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

อบจ. กําหนด

4 ซอมแซมระบบเครื่องเสียง ซอมแซมระบบเครื่องเสียง ซอมแซมระบบเครื่องเสียง 450,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ อาคารแสดงพันธุ กองกิจการ

ของอาคารตาง ๆ ภายใน ของอาคารตาง ๆ ใหสามารถ ของอาคารตาง ๆ ภายในแหลง ของนักทองเที่ยว สัตวน้ําฯ และอาคาร พาณิชย

แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด บริการแกนักทองเที่ยว ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด เพิ่มมากขึ้น เพาะพันธุจระเข

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.10) ไดอยางมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามแบบที่ มีความพรอมในการ

อบจ.กําหนด  ดังนี้ บริการนักทองเที่ยว

1)  อาคารแสดงพันธุสัตวนํ้าฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

จํานวน 1 ระบบ  

2) อาคารเพาะพันธุจระเข 

จํานวน 1 ระบบ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 2



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

5 กอสรางบออนุบาลพันธุปลา เพื่อกอสรางบออนุบาลพันธุปลา กอสรางบออนุบาลพันธุปลา 200,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ บออนุบาลพันธุปลา กองกิจการ

ของอาคารแสดงพันธุสัตวน้ํา ของอาคารแสดงพันธุสัตวน้ํา ของอาคารแสดงพันธุสัตวน้ํา ของนักทองเที่ยว มีความพรอมในการ พาณิชย

บึงบอระเพ็ดฯ บึงบอระเพ็ดฯในการอนุบาล บึงบอระเพ็ดฯ จํานวน ๒ บอ เพิ่มมากขึ้น บริการนักทองเที่ยว

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.12) พันธุปลาที่เจ็บปวยให ขนาด ๓.๕๐x๓.๕๐ เมตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สามารถกลับมามีสุขภาพ และขนาด ๓.๐๐x๘.๐๐ เมตร

แข็งแรงไดอยางรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบที่ 

อบจ. กําหนด

6 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา 2,360,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ  - สนามฟุตซอล ไมมี กองกิจการ

รอบสนามฟุตบอล/ รอบสนามฟุตบอล/ รอบสนามฟุตบอล/สนาม ของผูมาใชบริการ น้ําทวมขัง และมีความ พาณิชย

สนามฟุตซอล สนามฟุตซอล ใหสามารถ ฟุตซอล ยาว ๖๒๐ เมตร เพิ่มมากขึ้น พรอมในการบริการ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.11) ระบายน้ํา ไดอยางมี จํานวน ๑ แหง นักทองเที่ยวไดอยาง

ประสิทธิภาพ รายละเอียดตามแบบที่ มีประสิทธิภาพ

อบจ. กําหนด  - มีสนามฟุตซอล 

ที่มีความพรอมรองรับ

การจัดแขงขัน

ในระดับตาง ๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 3



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

7 กอสรางลานปลาเสือตอ เพื่อกอสรางลานอเนกประสงค กอสรางลานปลาเสือตอ 500,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ ลานอเนกประสงค กองกิจการ

บริเวณบอเลข ๘ บริเวณบอเลข ๘  ใหเปน จํานวน ๑ แหง ของนักทองเที่ยว มีความพรอมในการ พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.13) ลานปลาเสือตอ ไวใหบริการ รายละเอียดตามแบบที่ เพิ่มมากขึ้น บริการนักทองเที่ยว

แกนักทองเที่ยว อบจ. กําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพ

8 กอสรางลานจอดรถบริเวณ เพื่อกอสรางลานจอดรถ กอสรางลานจอดรถบริเวณ 1,200,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ ลานจอดรถ กองกิจการ

บอเลข ๘ บริเวณบอเลข ๘ ภายใน บอเลข ๘ พื้นที่ไมนอยกวา ของนักทองเที่ยว มีความพรอมในการ พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.14) แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ๒,๐๐๐ ตร.ม. จํานวน ๑ แหง เพิ่มมากขึ้น บริการนักทองเที่ยว

ไวใหบริการแกนักทองเที่ยว รายละเอียดตามแบบที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

อบจ. กําหนด

9 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตบริเวณ 2,000,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ ถนนคอนกรีต บริเวณ กองกิจการ

บริเวณดานหนาอาคาร บริเวณดานหนาอาคารสัมมนา ดานหนาอาคารสัมมนาและ ของประชาชน อาคารสัมมนาฯ พาณิชย

สัมมนาและจัดแสดง และจัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงนิทรรศการ ขนาด เพิ่มมากขึ้น มีความพรอมในการ

นิทรรศการ ไวใหบริการแกนักทองเที่ยว ผิวจราจรกวาง ๑๓ เมตร บริการนักทองเที่ยว

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.15) ยาว ๒๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เมตร จํานวน ๑ แหง

รายละเอียดตามแบบที่ 

อบจ. กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 4



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

10 ขยายผิวจราจรพรอม เพื่อขยายผิวจราจร พรอม ขยายผิวจราจรพรอมกอสราง 480,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ ทางเดินเทา กองกิจการ

กอสรางทางเดินเทา กอสรางทางเดินเทา บริเวณ ทางเดินเทาบริเวณวงเวียน ของนักทองเที่ยว บริเวณวงเวียน พาณิชย

บริเวณวงเวียน ภายใน วงเวียนภายในแหลงทองเที่ยว ภายในแหลงทองเที่ยว เพิ่มมากขึ้น มีความพรอมในการ

แหลงทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด ใหสามารถ บึงบอระเพ็ด ขนาดพื้นที่ บริการนักทองเที่ยว

บึงบอระเพ็ด บริการแกนักทองเที่ยว ไมนอยกวา ๑๒๖ ตร.ม. ไดอยางมีประสิทธิภาพ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.16) ไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน ๑ แหง 

รายละเอียดตามแบบที่ 

อบจ.กําหนด

11 กอสรางทางเดินสวนเฉลิม เพื่อกอสรางทางเดินสวนเฉลิม กอสรางทางเดิน สวนเฉลิม 173,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ ทางเดินสวนเฉลิม กองกิจการ

พระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ พระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ พระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ของนักทองเที่ยว พระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.17) บริเวณศูนยตอนรับ จํานวน ๑ แหง เพิ่มมากขึ้น มีความพรอมในการ

นักทองเที่ยวฯ ไวใหบริการ รายละเอียดตามแบบที่ บริการนักทองเที่ยว

แกนักทองเที่ยว อบจ. กําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 5



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

12 จัดทําตะแกรงเหล็กกันนก เพื่อจัดทําตาขายกันนกของ จัดทําตาขายกันนก ของอาคาร 417,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ อาคารตางๆภายในแหลง กองกิจการ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.18) อาคารตางๆ ภายในแหลง ตางๆ ภายในแหลงทองเที่ยว ของผูมาใชบริการ ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด พาณิชย

ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ดใหเกิด บึงบอระเพ็ด เชน ศูนยบริการ เพิ่มมากขึ้น มีความพรอมในการ

ความสวยงาม สามารถปองกัน นักทองเที่ยว (สํานักงาน) บริการนักทองเที่ยว

สัตวตางๆ ไมใหเขามาภายใน และอาคารที่พักนักทองเที่ยว ไดอยางมีประสิทธิภาพ

อาคารได รายละเอียดตามแบบที่ 

อบจ. กําหนด

13 ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง เพื่อปรับปรุงระบบเครื่องเสียง ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง 2,100,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ ระบบเครื่องเสียง กองกิจการ

ของอาคารสัมมนาและ ของอาคารสัมมนาฯ ใหสามารถ ของอาคารสัมมนาฯ ของนักทองเที่ยว ของอาคารสัมมนาฯ พาณิชย

จัดแสดงนิทรรศการ บริการ แกนักทองเที่ยว  จํานวน ๑ ระบบ เพิ่มมากขึ้น มีความพรอมในการ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.20) ไดอยางมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามแบบที่ บริการนักทองเที่ยว

 อบจ. กําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพ

14 ปรับปรุงหองนิทรรศการนก เพื่อปรับปรุงหองนิทรรศการนก ปรับปรุงหองนิทรรศการนก 264,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ หองนิทรรศการนก ของ กองกิจการ

ของอาคารแสดงพันธุสัตวน้ํา ของอาคารแสดงพันธุสัตวน้ํา ของอาคารแสดงพันธุสัตวน้ํา ของนักทองเที่ยว อาคารแสดงพันธุสัตวนํ้า พาณิชย

บึงบอระเพ็ดฯ บึงบอระเพ็ดฯ ใหสามารถ บึงบอระเพ็ดฯ จํานวน ๑ แหง เพิ่มมากขึ้น มีความพรอมในการ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.21) บริการแกนักทองเที่ยว รายละเอียดตามแบบที่ บริการนักทองเที่ยว

ไดอยางมีประสิทธิภาพ อบจ. กําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 6



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

15 ปรับปรุงพื้นเวทีอาคารสัมมนา เพื่อปรับปรุงพื้นเวทีอาคาร ปรับปรุงพื้นเวทีอาคารสัมมนา 250,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ พื้นเวทีอาคารสัมมนา กองกิจการ

และจัดแสดงนิทรรศการ สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ และจัดแสดงนิทรรศการ ของนักทองเที่ยว และจัดแสดงนิทรรศการ พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.22) ใหสามารถบริการนักทองเที่ยว จํานวน ๑ แหง เพิ่มมากขึ้น มีความพรอมในการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามแบบที่ บริการนักทองเที่ยว

 อบจ. กําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพ

16 ปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อปรับปรุง/ซอมแซมลาน ปรับปรุง/ซอมแซม 250,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ ลานอเนกประสงค กองกิจการ

ลานอเนกประสงค อเนกประสงค (ลานหินกาบ) ลานอเนกประสงคลานหินกาบ ผูมาใชบริการ (ลานหินกาบ) พาณิชย

(ลานหินกาบ) ภายในแหลงทองเที่ยว จํานวน ๑ แหง พื้นที่ เพิ่มมากขึ้น มีความพรอมในการ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.23) บึงบอระเพ็ด สําหรับใหบริการ ไมนอยกวา ๕๐๐ ตร.ม. บริการนักทองเที่ยว

แกประชาชนที่มาขอใช รายละเอียดตามแบบที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

จัดกิจกรรมตางๆ อบจ. กําหนด

17 ปรับปรุงทาสีอาคารแสดง เพื่อทาสีอาคารแสดงพันธุ ปรับปรุงทาสีอาคารแสดงพันธุ 900,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ อาคารแสดงพันธุ กองกิจการ

พันธุสัตวน้ําบึงบอระเพ็ดฯ สัตวน้ําบึงบอระเพ็ดฯ สัตวน้ําบึงบอระเพ็ดฯ ของนักทองเที่ยว สัตวน้ําบึงบอระเพ็ดฯ พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.24) ใหเกิดความสวยงาม สามารถ จํานวน ๑ แหง เพิ่มมากขึ้น มีความพรอมในการ

ดึงดูดนักทองเที่ยว รายละเอียดตามแบบที่ บริการนักทองเที่ยว

ไดเพิ่มมากขึ้น อบจ. กําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 7



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

18 กอสรางอาคารแสดง เพื่อใหกรงกวางภายใน กอสรางอาคารแสดงกรงกวาง 600,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ กรงกวาง ภายในแหลง กองกิจการ

กรงกวาง แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ขนาดกวาง 4 เมตร ของนักทองเที่ยว ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.25) สามารถจัดแสดงใหแก ยาว 12 เมตร เพิ่มมากขึ้น มีความพรอมในการ

นักทองเที่ยว จํานวน 1 แหง บริการนักทองเที่ยว

ไดอยางมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามแบบที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

อบจ. กําหนด

19 ปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อใหอาคารโกดังเก็บพัสดุ ปรับปรุง/ซอมแซม 1,100,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

อาคารโกดังเก็บพัสดุ ภายในแหลงทองเที่ยว อาคารโกดังเก็บพัสดุ ภายใน ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด พาณิชย

ภายในแหลงทองเที่ยว บึงบอระเพ็ดสามารถใชงาน แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด เพิ่มมากขึ้น มีสถานที่จัดเก็บพัสดุ

บึงบอระเพ็ด ไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน ๑ แหง ที่มีประสิทธิภาพ 

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.26) รายละเอียดตามแบบที่ และมีความพรอม

อบจ. กําหนด ใหบริการนักทองเที่ยว

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 8



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

20 ปรับปรุงซอมแซมศูนยบริการ เพื่อใหศูนยบริการนักทองเที่ยว ปรับปรุงซอมแซมศูนย 500,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

นักทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด บึงบอระเพ็ด เกิดความ บริการนักทองเที่ยว ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด มีศูนย พาณิชย

(อาคารสํานักงาน) สวยงามแกนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด (อาคารสํานักงาน) เพิ่มมากขึ้น บริการนักทองเที่ยว

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.27) ในการทาสี จํานวน ๑ แหง ที่มีประสิทธิภาพ 

พื้นที่ไมนอยกวา ๒,๓๐๐ ตร.ม. และมีความพรอม

ใหบริการนักทองเที่ยว

21 ปรับปรุงระบบกรองน้ํา เพ่ือใหอุโมงคปลาและตูจัดแสดง ปรับปรุงระบบกรองน้ําภายใน 3,200,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ อุโมงคปลาและตูจัด กองชาง

ภายในอาคารแสดงพันธุ พันธุปลา ภายในอาคารแสดง อาคารแสดงพันธุสัตวนํ้า ของนักทองเที่ยว แสดงพันธุปลา ภายใน

สัตวน้ําบึงบอระเพ็ดฯ พันธุสัตวน้ําบึงบอระเพ็ดฯ บึงบอระเพ็ดฯ เชน ปรับปรุง อาคารแสดงพันธุสัตวนํ้า

ภายในโครงการพัฒนาแหลง มีความสดใส สะอาด อะคริลิค, ระบบทอสวนบน, บึงบอระเพ็ดฯ มีความ

ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมูที่ 3 นักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจ ระบบไฟ, ชุดปมลมฟองอากาศ, ใส สะอาด นักทองเที่ยว

ตําบลแควใหญ อําเภอเมือง สูงสุด ระบบควบคุมและแจงเตือน เกิดความพึงพอใจ
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค การตรวจเช็คอุปกรณที่สําคัญ สูงสุด

(ทบทวนแผนฯ  เพิ่มเติม เปนตน รายละเอียดตามแบบ

ค.1/61 ผ.01 ล.1) ที่ อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 9



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

22 กอสรางโรงซักรีดและ เพื่อใหมีโรงซักรีดและ กอสรางโรงซักรีดและ 500,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองชาง

โรงกรองน้ําของอาคาร โรงกรองน้ําของอาคาร โรงกรองน้ําของอาคารที่พัก ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ดมี

ที่พักนักทองเที่ยว ที่พักบึงบอระเพ็ด นักทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด โรงซักรีดและ

บึงบอระเพ็ด ภายใน ที่สวยงาม เปนสัดสวน ขนาด 6x8 เมตร พื้นที่ 48 โรงกรองน้ํา
โครงการพัฒนาแหลง ตร.ม. จํานวน 1 แหง ของอาคารที่พัก

ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ตามแบบที่ อบจ.กําหนด นักทองเท่ียวบึงบอระเพ็ด

หมูที่ 3 ตําบลแควใหญ ที่สวยงามเปนสัดสวน

อําเภอเมืองนครสวรรค

จังหวัดนครสวรรค

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม 

ค.1/61 ล.2)

23 ปรับปรุงบานพักรีสอรท เพื่อปรับปรุงบานพักรีสอรท ปรับปรุงบานพักรีสอรท 600,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ บานพักรีสอรท กองชาง

ภายในโครงการพัฒนาแหลง และรั้วบานพักรีสอรท จํานวน 4 หลัง  เชน รั้ว, พื้น, ของนักทองเที่ยว ไดรับการปรับปรุงให
ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมูที่ 3 ที่ชํารุดทรุดโทรม ใหมีสภาพ ผนัง, ทาสี, ระบบไฟฟา,ประปา มีสภาพสวยงาม สามารถ

ตําบลแควใหญ อําเภอเมือง สวยงาม สามารถใชงานได เปนตน  รายละเอียดตามแบบ ใชงานไดตามปกติ และ

นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ตามปกติ ที่ อบจ.กําหนด ทําใหผูใชบริการเกิด

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม ความพึงพอใจ

ค.1/61 ผ.01 ล.3)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 10



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

24 กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน เพื่อใหโรงการแสดงละครลิง กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 550,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ โรงละครลิงมีหลังคา กองชาง

และหลังคาคลุมที่พักลิง มีหลังคาคลุมทางเดินไวบริการ ดานหนาโรงละครลิง และ ของนักทองเที่ยว คลุมทางเดินไวบริการแก

บริเวณโรงละครลิง ภายใน แกนักทองเที่ยว หลังคาคลุมที่พักลิง นักทองเที่ยวเดินเขาไป
โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว จํานวน 1 แหง ชมละครลิง และมีที่พัก

บึงบอระเพ็ด หมูที่ 3 ตามแบบที่ อบจ.กําหนด สําหรับลิงเปนสัดสวน
ตําบลแควใหญ อําเภอเมือง และเปนระเบียบ
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค เรียบรอย

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม

 ค.1/61 ผ.01 ล.4)

25 ตอเติมอาคารที่พักนักทองเที่ยว เพื่อใหอาคารท่ีพักนักทองเที่ยว ตอเติมอาคารที่พักนักทองเที่ยว 279,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ อาคารที่พักนักทองเที่ยว กองชาง

ฝงหองสปาฯ ของอาคาร บึงบอระเพ็ดมีพื้นที่ใหบริการ ฝงหองสปาฯ  ขนาดกวาง ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ดไดรับการ
ที่พักนักทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด แกนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 4 เมตร ยาว 18 เมตร พื้นที่ ตอเติมพื้นที่ใหบริการ
ภายในโครงการพัฒนาแหลง 72 ตร.ม. จํานวน 1 แหง แกนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมูที่ 3 รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.
ตําบลแควใหญ อําเภอเมือง กําหนด
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม 

ค.1/61 ผ.01 ล.5)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 11



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

26 ปรับปรุงอาคารตอนรับ เพื่อใหศูนยตอนรับนักทองเที่ยว ปรับปรุงศาลาพักผอน, ภูมิทัศน, 300,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ บริเวณศูนยตอนรับ กองชาง

นักทองเที่ยวและ และแสดงศิลปวัฒนธรรม ระบบไฟฟา, น้ําพุ, ระบบรดน้ํา ของนักทองเที่ยว นักทองเที่ยวและแสดง

แสดงศิลปวัฒนธรรม มีการปรับปรุงในสวนที่ชํารุด สนามหญา ฯลฯ บริเวณศูนย ศิลปวัฒนธรรมมีการ

(ทบทวนแผนฯ  เพิ่มเติม ทรุดโทรม ใหมีสภาพท่ีสวยงาม ตอนรับนักทองเที่ยวและ ปรับปรุงในสวนที่ชํารุด

ค.1/61 ผ.01 ล.6) สามารถใชงานไดตามปกติ แสดงศิลปวัฒนธรรม ทรุดโทรม ใหกลับมา

รายละเอียดตามแบบที่ อบจ. สวยงาม สามารถใชงาน

กําหนด ไดตามปกติ

27 กอสรางปอมยาม ภายใน เพื่อใหแหลงทองเที่ยว กอสรางปอมยาม จํานวน 500,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองชาง
โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด มีปอมยามที่มี  2 หลัง ๆ ละ 250,000 บาท ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ดมีปอมยาม

บึงบอระเพ็ด หมูที่ 3 ประสิทธิภาพ พรอมใหบริการ รายละเอียดตามแบบที่ อบจ. ที่มีประสิทธิภาพ

ตําบลแควใหญ และอํานวยความสะดวกแก กําหนด   พรอมใหบริการแก

อําเภอเมืองนครสวรรค นักทองเที่ยว นักทองเที่ยว

จังหวัดนครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม 

ค.1/61 ผ.01 ล.7)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 12



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

28 กอสรางสถานีโรงสูบน้ํา เพื่อใหแหลงทองเที่ยว กอสรางสถานีสูบน้ํา ขนาด 1,350,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองชาง

ภายในโครงการพัฒนาแหลง บึงบอระเพ็ดมีสถานีสูบน้ํา 3.00x3.50 เมตร จํานวน ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ดมีสถานี
ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมูที่ 3  ในการรักษาระดับน้ําภายใน 1 แหง  รายละเอียดตามแบบท่ี สูบน้ํา ในการรักษา
ตําบลแควใหญ อําเภอเมือง แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด อบจ.กําหนด ระดับน้ําภายใน
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค บึงบอระเพ็ด

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม 

ค.1/61 ผ.01 ล.8)

29 กอสรางเรือนเพาะชํา เพื่อใหแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด กอสรางเรือนเพาะชํา ขนาดกวาง 840,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองชาง

ภายในโครงการพัฒนาแหลง มีเรือนเพาะชําในการดูแล บํารุง 8 เมตร ยาว 15 เมตร พื้นที่ ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ดมีเรือน
ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมูที่ 3 รักษาพืชพรรณตาง ๆ สามารถ 120 ตร.ม. จํานวน 1 แหง เพาะชําในการบํารุง
ตําบลแควใหญ อําเภอเมือง ปรับปรุงภูมิทัศนใหเกิดความ รายละเอียดตามแบบที่ รักษาพืชพรรณตาง ๆ 

นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค สวยงามไดตลอดทั้งป อบจ.กําหนด สามารถปรับปรุง

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม ภูมิทัศนใหสวยงามได

ค.1/61 ผ.01 ล.9) ตลอดทั้งป

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 13



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

30 กอสรางศาลาพักผอนทรง เพื่อใหแหลงทองเที่ยว กอสรางศาลาพักผอน 930,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยวมี กองชาง

แปดเหล่ียม ภายในโครงการ บึงบอระเพ็ดมีศาลาพักผอน ทรงแปดเหลี่ยม จํานวน ของนักทองเที่ยว ศาลาที่พักสําหรับไว
พัฒนาแหลงทองเที่ยว ไวสําหรับบริการแก 5 หลัง ๆ ละ 186,000 บาท ใหบริการแกนักทองเที่ยว

บึงบอระเพ็ด หมูที่ 3 นักทองเที่ยว รายละเอียดตามแบบที่ เพิ่มขึ้น

ตําบลแควใหญ อําเภอเมือง อบจ.กําหนด
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม 

ค.1/61 ผ.01 ล.10)

31 กอสรางลานจอดรถ ค.ส.ล. เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่ กอสรางลานจอดรถ ค.ส.ล. 8,000,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองชาง

บริเวณหนาอาคารแสดง เขามาทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด บริเวณดานหนาอาคารแสดง ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด
พันธุสัตวน้ําบึงบอระเพ็ด พันธุสัตวน้ําบึงบอระเพ็ด มีลานจอดรถ
ภายในโครงการพัฒนา ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา ที่ไดมาตรฐานและ
แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด 11,300 ตารางเมตร และ เพียงพอสําหรับ

หมูที่ 3 ตําบลแควใหญ สวนประกอบอื่น ๆ นักทองเที่ยว

อําเภอเมืองนครสวรรค รายละเอียดตามแบบที่
จังหวัดนครสวรรค อบจ.กําหนด

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม 

ค.1/61 ผ.01 ล.11)
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

32 กอสรางทางเดินพรอมหลัง เพื่อกอสรางทางเดินเชื่อม ดําเนินการกอสรางทางเดิน 500,000 - - - - ความพึงพอใจของ แหลงทองเที่ยว กองชาง

คาคลุม เชื่อมระหวางราน ระหวางรานอาหารกับหองน้ํา พรอมหลังคาคลุม ขนาดกวาง นักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด มีทางเดิน

อาหารกับหองน้ํา ภายใน ภายในแหลงทองเที่ยว 3.00 เมตร ยาวไมนอยกวา เชื่อมระหวางรานอาหาร

โครงการพัฒนาแหลง บึงบอระเพ็ด ในการอํานวย 60.00 เมตร  หรือมีพื้นที่  กับหองน้ํา ในการ

ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ความสะดวกแกนักทองเที่ยว ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร อํานวยความสะดวก

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม รายละเอียดตามแบบที่ แกนักทองเที่ยว

ค.2/61 ผ.01 ล.1) อบจ.กําหนด

33 กอสรางทางลงแพ เพื่อใหเกิดความมั่นคงแข็งแรง ดําเนินการกอสรางทางขึ้น-ลง 500,000 - - - - ความพึงพอใจของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กองชาง

(ทาเทียบเรือ) ภายใน ในการเดินลงแพทาเทียบเรือ บันได ค.ส.ล. ขนาดกวาง นักทองเที่ยวอยูใน ความมั่นคงแข็งแรง,

โครงการพัฒนาแหลง  3.00 เมตร ยาวไมนอยกวา ระดับดี ปลอดภัย 

ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด  32.00 เมตร หรือมีพื้นที่   

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม  ไมนอยกวา 96 ตารางเมตร   

ค.2/61 ผ.01 ล.2) รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.  

 กําหนด
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

34 กอสรางทางเทาพรอมวางทอ เพื่อปรับปรุงทางเขาสถานที่ กอสรางทางเทา กวาง 2.00 เมตร 6,000,000 - - - - ความพึงพอใจของ นักทองเที่ยวสัญจร กองชาง

ระบายน้ํา ภายในโครงการ ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ดใหสัญจร พรอมวางทอระบายน้ํา   ค.ส.ล. นักทองเที่ยว ไปมาดวยความสะดวก

พัฒนาแหลงทองเที่ยว ไป-มา ดวยความสะดวก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.00 เมตร และปลอดภัย

บึงบอระเพ็ด และปลอดภัย ความยาวไมนอยกวา 850 เมตร

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม รายละเอียดตามแบบที่ 
ค.2/61 ผ.01 ล.3) อบจ.กําหนด

35 กอสรางรางระบายน้ําและ เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ําและ - 11,200,000 - - - ระดับความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

ทางเทา (ฝงขวามือ) และทางเทา (ฝงขวามือ) ทางเทา (ฝงขวามือ) ภายใน ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด พาณิชย

ภายในแหลงทองเที่ยว ภายในแหลงทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด เพิ่มมากขึ้น ไมมีน้ําทวมขัง และ

บึงบอระเพ็ด บึงบอระเพ็ด สําหรับใหบริการ ยาว ๑,๔๐๐ เมตร จํานวน มีความพรอมในการ

(ทบทวนแผนฯ ผ.0  ล.28) นักทองเที่ยว ไดอยางมี ๑ แหง บริการนักทองเที่ยว

ประสิทธิภาพและสะดวก รายละเอียดตามแบบที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปลอดภัย อบจ. กําหนด
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

36 ตกแตงหองนิทรรศการ เพื่อตกแตงหองของศูนย ตกแตงหองนิทรรศการ - ๑,๘๐๐,๐๐๐ - - - ระดับความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ตอนรับนักทองเที่ยวใหเปน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ของนักทองเที่ยวเพิ่ม บึงบอระเพ็ด มีศูนย พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ ผ.01  ล.31) หองจัดแสดง History ของ จํานวน ๖ หลัง มากขึ้น ตอนรับนักทองเที่ยวและ

จังหวัดนครสวรรค หองแสดง รายละเอียดตามแบบที่ แสดงศิลปวัฒนธรรม

ขอมูลการทองเที่ยวและศูนย อบจ. กําหนด ที่ครบวงจร ในการบริการ

แสดงศิลปวัฒนธรรมของ นักทองเที่ยว

จังหวัดที่ครบวงจร

37 กอสราง SKY WALK เพื่อกอสราง SKY WALK กอสราง SKY WALK - 500,000 - - - ระดับความพึงพอใจ SKY WALK ของอาคาร กองกิจการ

ของอาคารที่พักนักทองเที่ยว ของอาคารที่พักนักทองเที่ยว ของอาคารที่พักนักทองเที่ยว ของนักทองเที่ยว ที่พักนักทองเที่ยว พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.30) ใหสามารถบริการแก จํานวน ๑ แหง เพิ่มมากขึ้น มีความพรอมในการ

นักทองเที่ยว ไดอยางมี รายละเอียดตามแบบที่ บริการนักทองเที่ยว

ประสิทธิภาพ อบจ. กําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 17



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

38 บํารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุง บํารุงรักษาและปรับปรุงตูปลา - 3,288,000 - - - ระดับความพึงพอใจ ตูปลาภายในอาคารแสดง กองกิจการ

ตูปลาภายในอาคาร ตูปลาภายในอาคารแสดง ภายในอาคารแสดงพันธุ ของนักทองเที่ยว พันธุสัตวน้ําบึงบอระเพ็ดฯ พาณิชย

แสดงพันธุสัตวนํ้า พันธุสัตวน้ําบึงบอระเพ็ดฯ สัตวน้ําบึงบอระเพ็ดฯ เพิ่มมากขึ้น มีความพรอมในการ

บึงบอระเพ็ดฯ ใหสวยงาม เปนที่ดึงดูดใจ รายละเอียดตามแบบที่ บริการนักทองเที่ยว

(ทบทวนแผนฯ ผ.0 ล.29) แกนักทองเที่ยว อบจ.กําหนด ดังนี้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑. งานขัดอะคลิลิค ขนาดพื้น

ที่ไมนอยกวา ๓๐๐ ตารางมตร

จํานวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท

๒.งานตกแตงตูปลานํ้าจืด

ขนาด 1.5x1.5x1.5 เมตร

จํานวน ๒๘ ตูๆ ละ ๒๕,๕๐๐ บาท

๓. งานตกแตงตูปลานํ้าจืด

ขนาด ๓.๐x1.5x1.5 เมตร

จํานวน ๕ ตูๆ ละ ๓๓,๕๐๐ บาท

๔. งานตกแตงตูปลาทะเล 

ขนาด ๔x๒x๔ เมตร จํานวน

๑ ตู เปนเงิน ๔๑๒,๕๐๐ บาท
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

๕. งานตกแตงตูปลา Cylinder 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา ๓ เมตร

จํานวน ๓๔๔,๐๐๐ บาท

๖. งานปรับปรุงระบบแสง

สวนแสดง  LightingWifi  

Controller จํานวน 

๑,๑๕๕,๐๐๐ บาท

39 ปรับปรุงถนนทางเขา เพื่อปรับปรุงทางเขาสถานที่ ปรับปรุงถนนทางเขา ขนาด - 6,200,000 - - - ระดับความพึงพอใจ นักทองเที่ยวสัญจร กองกิจการ
โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ผิวจราจร ค.ส.ล.กวาง 7.00 เมตร  ของนักทองเที่ยว ไปมาดวยความสะดวก พาณิชย

บึงบอระเพ็ด หมูที่ 3 ใหสัญจรไป-มา ดวยความ หนา 0.20 เมตร ยาว 850 เมตร เพิ่มมากขึ้น และปลอดภัย

ตําบลแควใหญ สะดวกและปลอดภัย ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร  

อําเภอเมืองนครสวรรค  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 7,650  

จังหวัดนครสวรรค ตารางเมตร รายละเอียด  

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม ตามแบบที่ อบจ.กําหนด
ค.2/61 ผ.01 ล.4)
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

40 ซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อใหแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ซอมแซมบํารุงรักษาแพเทียบเรือ - 500,000 - - - ระดับความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

แพเทียบเรือนําเที่ยว มีแพเทียบเรือนําเที่ยวที่มี นําเที่ยว จํานวน 1 หลัง    ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม มาตรฐานสามารถสรางความ ไดแก เปลี่ยนทุนลอยน้ํา เพิ่มมากขึ้น มีแพเทียบเรือนําเที่ยว

 ค.2/61 ผ.01 ล.5) ปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว ขนาดทุนเหล็กเสนผานศูนยกลาง  ที่มีมาตรฐาน สามารถ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 0.77 เมตร  ยาว 16 เมตร สรางความปลอดภัย

จํานวน 5 ทุนและอื่นๆ ใหแกนักทองเที่ยว

ตามแบบที่ อบจ.กําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพ

41 ปรับปรุงอาคารที่พัก เพื่อใหอาคารที่พักนักทองเที่ยว ปรับปรุงอาคารที่พักนักทองเที่ยว - 700,000 - - - ระดับความพึงพอใจ อาคารท่ีพักนักทองเท่ียว กองกิจการ

นักทองเที่ยว มีการปรับปรุงใหสวยงาม โดยการทาสีอาคาร จํานวน 2 ชั้น ของนักทองเที่ยว มีการปรับปรุงให พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม นักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจ กวาง 22 เมตร ยาว 57 เมตร  เพิ่มมากขึ้น สวยงาม นักทองเที่ยว

ค.2/61 ผ.01 ล.6) สูงสุด สูง 8 เมตร  ทั้งภายในและ เกิดความพึงพอใจ

ภายนอกอาคาร หรือมีพื้นที่ สูงสุด

ไมนอยกวา 7,000 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

42 จัดทําซุมเครื่องปนดินเผา เพื่อใหแหลงทองเที่ยว จัดทําซุมเครื่องปนดินเผา - 500,000 - - - ระดับความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

บานมอญ บึงบอระเพ็ด มีจุดถายรูป บานมอญ ขนาดกวาง 3.5 เมตร ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม ที่สวยงาม เปนศิลปวัฒนธรรม สูง 3.5 เมตร จํานวน 2 ชุด เพิ่มมากขึ้น มีจุดถายรูปที่สวยงาม 

ค.2/61 ผ.01 ล.7) ของจังหวัดนครสวรรค รายละเอียดตามแบบที่ เปนศิลปวัฒนธรรม

ไวใหนักทองเที่ยวไดถายรูป อบจ.กําหนด ของจังหวัดนครสวรรค 

ไวใหนักทองเที่ยว

ไดถายรูป

43 จัดทําปายถายรูป บริเวณ เพื่อใหแหลงทองเที่ยว จัดทําปายถายรูป ขนาด - 390,000 - - - ระดับความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

อาคารที่พักนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด มีจุดถายรูป 12x3 เมตร (กวางxสูง) ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด พาณิชย

และบริเวณดานหนาอาคาร ที่สวยงาม โดดเดน สําหรับ จํานวน 2 ชุด บริเวณอาคาร เพิ่มมากขึ้น มีจุดถายรูปที่สวยงาม 

แสดงพันธุสัตวน้ําบึงบอระเพ็ดฯ ใหบริการแกนักทองเที่ยว ที่พักนักทองเที่ยว และ โดดเดน สําหรับใหบริการ

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม บริเวณดานหนาอาคาร แกนักทองเที่ยว

ค.2/61 ผ.01 ล.8) แสดงพันธุสัตวน้ําบึงบอระเพ็ดฯ 

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

44 จัดทําหุนมาสคอต เพื่อใหแหลงทองเที่ยว จัดทําหุนมาสคอต - ๕๐๐,๐๐๐ - - - ระดับความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด มีหุนมาสคอต จํานวน ๑ ชุด/ป ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.32) ที่สวยงามไวใหนักทองเที่ยว รายละเอียดตามแบบที่ เพิ่มมากขึ้น มีหุนมาสคอตที่

ถายรูป อบจ. กําหนด สวยงามไวให

นักทองเที่ยวถายรูป

45 จัดทําซุมที่นั่งพักผอน เพื่อใหแหลงทองเที่ยว จัดทําซุมที่นั่งพักผอน - 500,000 - - - ระดับความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

สําหรับนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด มีซุมสําหรับไว สําหรับนักทองเที่ยว        ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม ใหบริการนักทองเที่ยว ขนาด 2.5x2.5 เมตร  เพิ่มมากขึ้น มีซุมที่นั่งพักผอน

ค.2/61 ผ.01 ล.9) นั่งพักผอน จํานวน 10 ชุด รายละเอียด ที่สวยงามสําหรับไวให

ตามแบบที่ อบจ.กําหนด บริการนักทองเที่ยว

46 ปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหแหลงทองเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน ภายในโครงการ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - ระดับความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

เพื่อการทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด มีภูมิทัศนที่ พัฒนาบึงบอระเพ็ด ดานการ ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด มีภูมิทัศน พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.35) สวยงาม เพื่อใหบริการแก ทองเที่ยว จํานวน ๑ แหง/ป เพิ่มมากขึ้น ที่สวยงาม ไวใหบริการ

นักทองเที่ยว รายละเอียดตามแบบที่ นักทองเที่ยว

อบจ. กําหนด
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
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(บาท)

 2563
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

47 กอสรางเขื่อนเรียงหิน  - เพื่อปองกันการกัดเซาะ กอสรางเขื่อนเรียงหินปองกัน - 3,100,000 - - - ระดับความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

ปองกันตลิ่งภายในโครงการ และปองกันการพังทลาย ตลิ่งรอบสระนํ้าภายในโครงการฯ ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด พาณิชย

พัฒนาแหลงทองเที่ยว ของดินบริเวณตลิ่งรอบสระน้ํา ความยาวไมนอยกวา 800 เมตร เพิ่มมากขึ้น มีเขื่อนเรียงหินปองกัน

บึงบอระเพ็ด หมูที่ 3 ภายในโครงการพัฒนาแหลง หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 8,000 ตลิ่งที่สวยงาม สามารถ

ตําบลแควใหญ ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ตารางเมตร  รายละเอียด ปองกันน้ําเซาะตลิ่ง

อําเภอเมืองนครสวรรค  - เพื่อปรับปรุงพื้นที่ตลิ่งให ตามแบบที่ อบจ.กําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพ

จังหวัดนครสวรรค สวยงามเหมาะสมกับ

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม สถานที่ทองเที่ยว

ค.2/61 ผ.01 ล.10)

48 ซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อใหเครื่องกําเนิดไฟฟา ซอมแซมบํารุงรักษา 160,000 400,000 - 400,000 - ระดับความพึงพอใจ อาคารสัมมนาและ กองกิจการ

เครื่องกําเนิดไฟฟา ของอาคารภายในแหลง เครื่องกําเนิดไฟฟาของอาคาร ของผูมาใชบริการ จัดแสดงนิทรรศการ พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ภายในแหลงทองเที่ยว เพิ่มมากขึ้น มีความพรอมในการ

ค.2/61 ผ.01-14 ล.5) สามารถใชงานไดตามปกติ บึงบอระเพ็ด ดังนี้ บริการนักทองเที่ยว

1) อาคารแสดงพันธุสัตวนํ้า ไดอยางมีประสิทธิภาพ

บึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ

5 ธันวาคม 2560

2) อาคารสัมมนาและ

จัดแสดงนิทรรศการ
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
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 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

49 จัดทําหุนมาสคอต เพื่อใหแหลงทองเที่ยว จัดทําหุนมาสคอตขนาดใหญ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - 1,000,000 - ระดับความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

ขนาดใหญ บึงบอระเพ็ด มีหุนมาสคอต รายละเอียดตามแบบที่ ของนักทองเที่ยวเพิ่ม บึงบอระเพ็ด พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.36) ขนาดใหญ เพื่อใหบริการ อบจ. กําหนด มากขึ้น มีหุนมาสคอตขนาดใหญ

แกนักทองเที่ยว ไวใหบริการนักทองเที่ยว

๕๐ จัดงานเทศกาล เพื่อจัดงานเทศกาลเย็นดูดาว จัดงานเทศกาลเย็นดูดาว 250,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จํานวนนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ดมีกิจกรรม กองกิจการ

เย็นดูดาว เชาดูนก เชาดูนก ในการสงเสริมดาน เชาดูนก ไดแก การจัดนิทรรศการ เพิ่มมากขึ้น ในการดึงดูดนักทองเที่ยว พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.1) การทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด เพื่อการเรียนรู กิจกรรม ใหเดินทางมาทองเที่ยว

ดาราศาสตรเพื่อการเรียนรู เพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมการบรรยายใหความรู

เรื่องระบบนิเวศน การสรางฐาน

การเรียนรู กิจกรรมสงเสริม

การทองเที่ยวในราคาพิเศษ 

และการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม

การทองเที่ยวตางๆ รวมกับ

หนวยงานที่เก่ียวของ 
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2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

๕๑ สรางมัคคุเทศกนอย เพื่อฝกอบรมนักเรียน นักศึกษา ฝกอบรมนักเรียน นักศึกษา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ระดับความพึงพอใจ บึงบอระเพ็ด กองกิจการ

ประจําแหลงทองเที่ยว และเยาวชนที่สนใจ ในการ และเยาวชนที่สนใจ จํานวน 50 คน ของนักทองเที่ยว มีมัคคุเทศกนอย พาณิชย

บึงบอระเพ็ด ตอนรับและใหขอมูลดานการ และเดินทางไปศึกษาดูงานยัง ที่ผานการฝกอบรม 

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.3) ทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวที่ แหลงทองเที่ยวที่ประสบความ ไวใหบริการแก

เขามาเยี่ยมชมบึงบอระเพ็ด สําเร็จดานมัคคุเทศก นักทองเที่ยว

๕๒ ประชาสัมพันธกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน 250,000 370,000 370,000 370,000 370,000 จํานวนนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด มีการ กองกิจการ

สงเสริมการทองเที่ยว ตางๆ ของบึงบอระเพ็ด ปายประชาสัมพันธ เอกสาร เพิ่มมากขึ้น ประชาสัมพันธ ที่มี พาณิชย

บึงบอระเพ็ด ใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว เผยแพรประชาสัมพันธเสนทาง ประสิทธิภาพประชาชน

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.4) และประชาชนทั่วไป การทองเที่ยวมาบึงบอระเพ็ด ไดรับรูถึงกิจกรรม

แผนพับ โบรชัวร ใบปลิว ของบึงบอระเพ็ด

แผนปายโฆษณา Pop up ไดอยางกวางขวาง

หนังสือคูมือ เอกสารแนะนํา

สถานที่ทองเที่ยว การออกบูธ

ประชาสัมพันธ Roadshow 

การเชาชวงเวลาการออก 

รายการสถานีวิทยุ คาจาง

ดําเนินการจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ เปนตน
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

53 ซอมแซมบํารุงรักษา ซอมแซมบํารุงรักษา 1. ซอมแซมบํารุงรักษาระบบ 441,000 441,000 441,000 441,000 - ระดับความพึงพอใจ อาคารแสดงพันธุสัตวนํ้า กองกิจการ

ระบบซิลเลอรและ ระบบซิลเลอร ซิลเลอรและคอยลรอน ของผูมาใชบริการ และอาคารสัมมนาฯ พาณิชย

คอยลรอน และคอยลรอนของอาคาร ของอาคารแสดงพันธุสัตวน้ํา เพิ่มมากขึ้น มีความพรอมในการ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01  ล.6) สถานที่ตาง ๆ ใหสามารถ บึงบอระเพ็ด เฉลิมพระเกียรติ บริการนักทองเที่ยว

บริการนักทองเที่ยวไดอยาง 5 ธันวาคม 2550 ภายใน ไดอยางมีประสิทธิภาพ

มีประสิทธิภาพ แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด 

จํานวน 1 ระบบ รายละเอียด

ตามแบบที่ อบจ.กําหนด
2. ซอมแซมบํารุงรักษาระบบ 470,000 470,000 470,000 470,000 - 

ซิลเลอรและคอยลรอน

ของอาคารสัมมนาและจัดแสดง

นิทรรศการภายในแหลง

ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด 

จํานวน 1 ระบบ รายละเอียด

ตามแบบที่ อบจ.กําหนด
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ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

54 ซอมแซมบํารุงรักษา ซอมแซมบํารุงรักษา ซอมแซมบํารุงรักษา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระดับความพึงพอใจ อาคารแสดงพันธุสัตวนํ้า กองกิจการ

เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ของนักทองเที่ยว และอาคารสัมมนาฯ พาณิชย

ของอาคารตาง ๆ ภายใน ใหสามารถบริการนักทองเที่ยว ของอาคารตาง ๆ ภายใน เพิ่มมากขึ้น มีความพรอมในการ

แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ไดอยางมีประสิทธิภาพ แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด บริการนักทองเที่ยว

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.8) รายละเอียดตามแบบที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

อบจ. กําหนด ดังนี้

1) อาคารแสดงพันธุสัตวนํ้า

บึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ

5 ธันวาคม 2560

2) อาคารสัมมนาและ

จัดแสดงนิทรรศการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 27



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

๕๕ คาบํารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อซอมแซมอาคาร สถานที่ ซอมแซมอาคาร สถานที่ 500,000 500,000 1,000,000 500,000 500,000 ระดับความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่เปนทรัพยสิน และ ที่เปนทรัพยสิน/สิ่งปลูกสราง ของผูมาใชบริการ บึงบอระเพ็ด มีสถานที่ พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.19) สิ่งปลูกสรางตางๆ ภายใน ตางๆ เชน อาคารศูนยบริการ เพิ่มมากขึ้น สําหรับบริการ

แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด นักทองเที่ยว (สํานักงาน), นักทองเที่ยว

ตามภารกิจการพัฒนา อาคารแสดงพันธุสัตวนํ้าฯ, ไดอยางมีประสิทธิภาพ

บึงบอระเพ็ด อาคารเพาะพันธุและแสดง

จังหวัดนครสวรรค จระเข,อาคารสัมมนาฯ, 

อาคารที่พักนักทองเที่ยว 

เปนตน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 28



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

56 ปรับปรุงอาคารสัมมนา เพื่อใหอาคารสัมมนาและ ปรับปรุงอาคารสัมมนาและ - 20,000,000 10,000,000 - - ความพึงพอใจ อาคารสัมมนาและ กองกิจการ

และจัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงนิทรรศการ สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ ของนักทองเที่ยว จัดแสดงนิทรรศการ พาณิชย

มีความพรอมใหบริการ จํานวน 1 แหง  ดังนี้ ในแหลงทองเที่ยว

แกนักทองเที่ยว 1.งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ บึงบอระเพ็ด

อยางมีประสิทธิภาพ 2.งานขยายประตูเขา - ออก มีความพรอมใหบริการ

3.กอสรางทางขึ้นอาคาร แกนักทองเที่ยว

4.งานหลังคา อยางมีประสิทธิภาพ 

5.งานฝาเพดาน

6.งานผนังอะคูสติกซับเสียง

7.งานไฟฟาแสงสวางและอื่นๆ

ตามแบบที่อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 29



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

57 12 สิงหา พาแมเที่ยว เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม จัดกิจกรรม Walk rally - - 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

บึงบอระเพ็ด ดานการทองเที่ยวในชวง ครอบครัว ตามที่กําหนด ผูเขารวมกิจกรรม บึงบอระเพ็ด พาณิชย

เทศกาลสําคัญ และสราง มีกิจกรรมสงเสริมดาน

ความสัมพันธที่ดีใหแก การทองเที่ยวในชวง

ครอบครัว เทศกาลสําคัญ และ

สรางความสัมพันธที่ดี

ใหแกครอบครัว

58 สงเสริมการทองเที่ยว เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ - - 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ดานการทองเที่ยวในชวง ระบายสี ตามที่กําหนด ผูเขารวมกิจกรรม บึงบอระเพ็ด พาณิชย

เทศกาลสําคัญ และสราง มีกิจกรรมสงเสริมดาน

ความสัมพันธที่ดีใหแก การทองเที่ยวในชวง

ครอบครัว เทศกาลสําคัญ และ

สรางความสัมพันธที่ดี

ใหแกครอบครัว

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 30



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

59 สงเสริมการทองเที่ยว เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม ตกแตงสถานที่และออกบูธ - - 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ บึงบอระเพ็ด กองกิจการ

เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ดานการทองเที่ยวในชวง ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว ผูเขารวมกิจกรรม มีกิจกรรมสงเสริมดาน พาณิชย

เทศกาลสําคัญ และเผยแพร บึงบอระเพ็ด ตามที่กําหนด การทองเที่ยวในชวง

ขอมูลบึงบอระเพ็ดใหเปนที่ เทศกาลสําคัญ และ

รูจักอยางแพรหลาย เผยแพรขอมูล

บึงบอระเพ็ดใหเปนที่

รูจักอยางแพรหลาย

60 บึงบอระเพ็ดรวมพลัง เพื่อรณรงค ลดการใช 1. จัดประชุมผูประกอบการ - - 80,000 - - ความพึงพอใจของ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

สรางวินัย ลดการใช ถุงพลาสติก ภายใน รานคาภายในแหลงทองเที่ยว ผูเขารวมกิจกรรม บึงบอระเพ็ด พาณิชย

ถุงพลาสติก แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด บึงบอระเพ็ด ขาราชการและ มีกิจกรรมรณรงค

พนักงานของ อบจ.นครสวรรค ในการลดการใช

2. จัดทําปายประชาสัมพันธ ถุงพลาสติก

รณรงคลดการใชถุงพลาสติก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 31



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

61 บึงบอระเพ็ดเพื่อคนพิการ เพื่อใหแหลงทองเที่ยว จัดทํารูปแบบของโครงสราง -         -           1,500,000 -         -         จํานวนผูพิการ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

(Buengboraphet for All) บึงบอระเพ็ด เปนแหลง พื้นฐาน ใหมีตัวอักษรเบรลล และผูดอยโอกาส บึงบอระเพ็ด พาณิชย

ทองเที่ยวที่มีการใหบริการ  ในการบรรยายขอมูล ที่เดินทางมา ไดรับการพัฒนาให

สาธารณะโดยนวัตกรรม รูปราง ลักษณะ ทาทาง ทองเที่ยว เรียนรู เปนแหลงทองเที่ยว

สําหรับผูพิการและ การแสดง ประวัติความเปนมา แหลงทองเที่ยว ที่มีการใหบริการ

ผูดอยโอกาส ขอมูลการเรียนรู ในทุก บึงบอระเพ็ด สาธารณะโดย

(Universal Design) อาคารบริการ ทุกการแสดงโชว จังหวัดนครสวรรค นวัตกรรมสําหรับ

ระดับภูมิภาคที่มี และสิ่งอํานวยความสะดวก ผูพิการและ

ประสิทธิภาพ สามารถเปน จํานวน 1,500,000 บาท ผูดอยโอกาส ระดับ

แหลงเรียนรูและศึกษา โดย สนง.นวัตกรรมแหงชาติ ภูมิภาค สามารถเปน

ดูงานในระดับประเทศ (องคการมหาชน) (สนช.) แหลงเรียนรูและ

สนับสนุนงบประมาณ 70% ศึกษาดูงานใน

 (1,050,000 บาท) และ ระดับประเทศ

 อบจ.นครสวรรค สมทบ 30%

(450,000 บาท)
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

62 ปรับปรุง/ตอเติม เพื่อใหอาคารสํานักงาน ปรับปรุง/ตอเติม อาคาร - - 2,700,000 - - ความพึงพอใจ อาคารสํานักงาน กองกิจการ

อาคารสํานักงาน (ตึกเขียว) ใหมีมาตรฐาน สํานักงาน (ตึกเขียว)  ดังนี้ ของนักทองเที่ยว (ตึกเขียว) ใหมี พาณิชย

(ตึกเขียว) สามารถใหบริการนักทองเที่ยว    1. ขยายหองทํางาน มาตรฐาน สามารถ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ขนาดกวาง 3.50 เมตร ใหบริการนักทองเที่ยว

ยาว 28 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ไมนอยกวา 98 ตร.ม. 

   2. ตอเติมหลังคาพรอม

กั้นหองทํางาน ชั้น 2  

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 175 ตร.ม.

   3. ปรับปรุงพื้นกระเบื้อง

ของอาคารสํานักงาน (ตึกเขียว) 

ชั้น 2 ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 

1,020 ตร.ม. 

   4. ปรับปรุงหองน้ําชาย-หญิง 

ขนาดพ้ืนที่ไมนอยกวา 40 ตร.ม.

   5. จัดทํากันสาดของอาคาร

สํานักงาน (ตึกเขียว) ขนาดพื้นที่ 

ไมนอยกวา 83 ตร.ม. และอื่นๆ

ตามแบบที่ อบจ.กําหนด
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

63 กอสรางร้ัวโรงเรือนเพาะชํา เพื่อใหโรงเรือนเพาะชํา กอสรางรั้วโรงเรือนเพาะชํา - - 550,000 - - ความพึงพอใจ โรงเรือนเพาะชํา กองกิจการ

สวยงามและเปนสัดสวน ขนาดยาว 157 เมตร ของนักทองเที่ยว เกิดทัศนียภาพ พาณิชย

ปองกันการสูญหายของ สูง 2 เมตร พรอมประตู ที่สวยงามเปนสัดสวน

ทรัพยสินทางราชการ เขา-ออก 3 จุด และ สามารถปองกัน

ตามแบบที่ อบจ.กําหนด การสูญหายของ

ทรัพยสินทางราชการ

64 ปรับปรุงรั้ว เพื่อใหบานพักรีสอรท ปรับปรุงรั้วบานพักรีสอรท - - 550,000 - - ความพึงพอใจ บานพักรีสอรทภายใน กองกิจการ

บานพักรีสอรท มีพื้นที่เปนสัดสวนมากขึ้น จํานวน 4 หลัง เชน ของนักทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว พาณิชย

และทําใหภูมิทัศนรวมถึง รั้วสูง 1 เมตร บึงบอระเพ็ดมีพื้นที่

สภาพแวดลอมสวยงาม ยาว 92.40 เมตร พรอม เปนสัดสวนมากขึ้น

เหมาะแกการเขาพักอาศัย ประตูเขา - ออก จํานวน 4 จุด และทําใหภูมิทัศน

และอื่นๆ ตามแบบที่ อบจ.กําหนด รวมถึงสภาพแวดลอม

สวยงามเหมาะแกการ

เขาพักอาศัย
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

65 กอสรางหองน้ํา-หองสวม เพื่อใหแหลงทองเที่ยว กอสรางหองน้ําหองสวม - - 8,500,000 8,500,000 8,500,000 ความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

บึงบอระเพ็ด มีหองน้ํา - ดังนี้ ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด พาณิชย

หองสวม อยางเพียงพอ 1.แบบไมมีหองอาบน้ํา  มีหองน้ํา-หองสวม

สามารถรองรับนักทองเที่ยว (แบบฐานรากเข็ม) จํานวน 1 หลัง ที่เพียงพอตอการ

ไดมากขึ้น 2.แบบมีหองอาบน้ํา ใชบริการ

(แบบฐานรากเข็ม) จํานวน 1 หลัง

ตามแบบที่ อบจ.กําหนด

66 กอสรางเสาธงดานหนา เพื่อใหอาคารสัมมนาและ กอสรางเสาธงดานหนาอาคาร - - 400,000 - - ความพึงพอใจของ อาคารสัมนาและ กองกิจการ

อาคารสัมมนาและ จัดแสดงนิทรรศการมีเสาธง สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ นักทองเที่ยว จัดแสดงนิทรรศการ พาณิชย

จัดแสดงนิทรรศการ ไวใหบริการแกนักทองเที่ยว จํานวน 1 แหง ตามแบบที่ มีเสาธงไวใหบริการ

อบจ.กําหนด แกนักทองเที่ยว
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

67 ซอมแซมถนนภายใน เพื่อใหถนนภายในแหลง ซอมแซมถนน ภายในแหลง - - 1,500,000 - - ความพึงพอใจ ถนนภายใน กองกิจการ

แหลงทองเที่ยว ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ดังนี้ ของนักทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว พาณิชย

บึงบอระเพ็ด อยูในสภาพที่ดี ไดมาตรฐาน    1.ซอมแซมถนน คสล. บึงบอระเพ็ด 

นักทองเที่ยวสัญจรได รอบอาคารที่พักนักทองเที่ยว มีการสัญจรที่สะดวก 

อยางปลอดภัย บึงบอระเพ็ด ขนาดพื้นที่ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน

ไมนอยกวา 1,086 ตร.ม. เพื่อใหบริการ

   2.ซอมแซมถนน คสล. ทางไป แกนักทองเที่ยว

สํานักงานศูนยวิจัยบึงบอระเพ็ด

(ประมง) ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา

675 ตร.ม.

   3.ซอมแซมถนน คสล. รอบ

อาคารเพาะพันธุและจัดแสดง

จระเข ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา

600 ตร.ม.

   4.ซอมแซมถนน คสล. 

ทางแยกเขากรงกวาง  ขนาดพื้นที่

ไมนอยกวา 446 ตร.ม.

ตามแบบที่ อบจ.กําหนด
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

68 ปรับปรุงระบบสปริงเกอร เพื่อใหแหลงทองเที่ยว ปรับปรุงระบบสปริงเกอร - - 1,400,000 - - ความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

สนามฟุตบอล บึงบอระเพ็ดมีสนามฟุตบอล สนามฟุตบอล จํานวน 1 แหง  ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด พาณิชย

ที่ไดมาตรฐาน สามารถ ดังนี้ มีสนามฟุตบอลที่ได

ใหบริการไดอยางมี 1. โรงเก็บเครื่องปมน้ํา มาตรฐานสามารถ

ประสิทธิภาพ พรอมอุปกรณ ใหบริการได

2. ถังแรงดัน (คสล.) อยางมีประสิทธิภาพ

ขนาดไมนอยกวา 120 ลบ.ม.

3. ประตูเปด-ปด 

พรอมทอPVC

4. ระบบไฟฟา และอื่น ๆ 

ตามแบบที่ อบจ.กําหนด

69 ประกวดภาพถาย เพื่อเปนการเผยแพร จัดกิจกรรมประกวดภาพถาย - - - 200,000 200,000 ความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด พาณิชย

บึงบอระเพ็ด บึงบอระเพ็ดใหเปนที่รูจัก บึงบอระเพ็ด โดยแบงออก มีกิจกรรมในการ

อยางกวางขวาง เปน 2 ประเภท คือ เผยแพรประชาสัมพันธ

1. ประเภทนักเรียน นักศึกษา ใหเปนที่รูจัก

2. ประเภทประชาชนทั่วไป อยางกวางขวาง
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

70 จัดทําจุดถายรูป เพื่อใหแหลงทองเที่ยว จัดทําจุดถายรูป -  - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว บึงบอระเพ็ดมีจุดถายรูป จํานวน ๑ แหง /ป ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.33) ที่สวยงามไวใหบริการ รายละเอียดตามแบบที่ มีจุดถายรูปที่สวยงาม

นักทองเที่ยว  อบจ. กําหนด ไวใหบริการ

นักทองเที่ยว

71 จัดทําที่นั่งพักผอน เพื่อใหแหลงทองเที่ยว จัดทําที่นั่งพักผอน - - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

เพื่อการทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด มีที่นั่งพักผอน จํานวน 30 ชุด ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด มีที่นั่ง พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.34) ที่สวยงาม ไวใหบริการแก รายละเอียดตามแบบที่ พักผอนที่สวยงาม 

นักทองเที่ยว อบจ. กําหนด ไวใหบริการ

นักทองเที่ยว

72 จัดทําสวนแนวตั้ง เพื่อใหแหลงทองเที่ยว จัดทําสวนแนวตั้ง - - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

เพื่อการทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด มีสวนไมดอก จํานวน ๑ แหง/ป ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.37) ไมประดับแนวตั้งที่สวยงาม รายละเอียดตามแบบที่ มีสวนแนวตั้ง

ไวใหบริการแกนักทองเที่ยว อบจ. กําหนด ที่สวยงาม 

ไวใหบริการ

นักทองเที่ยว

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 38



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

73 จัดทําปายชื่อ เพื่อเปนสัญลักษณหนวยงาน จัดทําปายชื่อองคการบริหาร - - - 1,000,000 - ความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

องคการบริหารสวน ใหเกิดความชัดเจนแก สวนจังหวัดนครสวรรค ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด พาณิชย

จังหวัดนครสวรรค นักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชม ตามแบบที่ อบจ.กําหนด มีปายชื่อหนวยงาน

ไดแก ชุดปาย ขนาดไมนอยกวา เพื่อความชัดเจนแก

1x15 เมตร, ระบบไฟฟาแสงสวาง นักทองเที่ยวที่เขามา

พรอมปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ เยี่ยมชม

จํานวน 1 ชุด

74 ปรับปรุงระบบไฟฟา เพื่อใหแหลงทองเที่ยว ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง - - - 2,250,000 - ความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

แสงสวางภายใน บึงบอระเพ็ดมีระบบไฟฟา  โดยเปลี่ยนหลอดไฟฟาทั้งหมด ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด พาณิชย

บึงบอระเพ็ด แสงสวางแบบประหยัด ใหเปนแบบ LED ระยะทาง มีระบบไฟฟา

พลังงานที่เพียงพอ 1,300 เมตร ตามแบบที่ แบบประหยัด

และทําใหเกิดความปลอดภัย อบจ.กําหนด พลังงานที่เพียงพอและ

แกนักทองเที่ยว ทําใหเกิดความปลอดภัย

แกนักทองเที่ยว

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 39



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

75 กอสรางเรือนเพาะชํา เพื่อใหแหลงทองเที่ยว กอสรางเรือนเพาะชําไมดอก - - - 5,000,000 - ความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

ไมดอกไมประดับ บึงบอระเพ็ดมีโรงเรือน ไมประดับ พรอมแปลงดอกไม ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ดมี พาณิชย

พรอมแปลงดอกไม ในการจัดแสดงพันธุไมดอก ขนาดพื้นที่ 1 ไร ตามแบบที่ โรงเรือนในการ

ไมประดับไวบริการแก อบจ.กําหนด จัดแสดงและรวบรวม

นักทองเที่ยว พันธุไมดอกไมประดับ

ไวใหบริการแก

นักทองเที่ยว

76 ปรับปรุงรั้วอาคารเพาะพันธุ เพื่อใหอาคารเพาะพันธุและ ทาสีรั้วอาคารเพาะพันธุและ - - - 137,500 - ความพึงพอใจ รั้วอาคารเพาะพันธุ กองกิจการ

และจัดแสดงจระเข จัดแสดงจระเขมีรั้วอาคาร จัดแสดงจระเข ขนาดสูง ของนักทองเที่ยว และจัดแสดงจระเข พาณิชย

ที่สวยงาม นักทองเที่ยว 2.10 เมตร ยาว 318 เมตร ของแหลงทองเที่ยว

พึงพอใจ หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บึงบอระเพ็ดสวยงาม

1,527 ตร.ม. นักทองเที่ยวพึงพอใจ

ตามแบบที่ อบจ.กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 40



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

77 ปรับปรุงอาคารปลาเสือตอ เพื่อใหอาคารปลาเสือตอ ปรับปรุงอาคารปลาเสือตอ ไดแก - - - 996,500 - ความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

อยูในสภาพที่สมบูรณ 1.หลังคา ขนาดพื้นที่ 72 ตร.ม. ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด พาณิชย

สวยงาม สะอาด เพื่อรองรับ 2.เทพื้นพรอมปูกระเบื้อง มีอาคารปลาเสือตอ

การใชงานตางๆ ขนาดพื้นที่ 72 ตร.ม. ที่มีสภาพดี สวยงาม และ 

ตามแบบที่ อบจ.กําหนด สะอาด เพื่อรองรับ

การใชงานตางๆ

78 กอสรางหลังคา เพื่ออํานวยความสะดวกและ กอสรางหลังคาลานจอดรถ - - - 3,500,000 3,500,000 ความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

ลานจอดรถ บริเวณ สรางความรมรื่นสําหรับ ดานหนาอาคารแสดงพันธุสัตวน้ํา ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด พาณิชย

ดานหนาอาคาร นักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชม บึงบอระเพ็ดฯ จํานวน 1 แหง มีลานจอดรถที่สามารถ

แสดงพันธุสัตวนํ้า บึงบอระเพ็ด พื้นที่ไมนอยกวา 900 ตร.ม. อํานวยความสะดวก

บึงบอระเพ็ดฯ ตามแบบที่ อบจ.กําหนด และสรางความรมรื่น

สําหรับนักทองเที่ยว

ที่เขามาทองเที่ยว

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 41



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

79 จัดทําแหลงทองเที่ยว เพื่อใหแหลงทองเที่ยว จัดทําแหลงทองเที่ยวจําลอง - - - 3,000,000 - ความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

จําลอง “พบรักที่ บึงบอระเพ็ด มีกิจกรรมดาน “พบรักที่ปากน้ําโพ” ไดแก ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด พาณิชย

ปากน้ําโพ” การทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 1.    ปายชื่อ “พบรักที่ปากน้ําโพ” มีกิจกรรมดานการ

นักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจ 2.  “พาสาน” จําลอง ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

สูงสุด 4.  “สะพานเดชาติวงศ” จําลอง นักทองเที่ยว

5.  “ตนแมน้ําเจาพระยา เกิดความพึงพอใจ

(แมนํ้าสองสี)” จําลอง และอื่น ๆ สูงสุด

รายละเอียดตามแบบที่

อบจ.กําหนด

80 จัดทําสวนสนุกในรม เพื่อใหแหลงทองเที่ยว จัดทําสวนสนุกในรม - - - 3,000,000 - ความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

บึงบอระเพ็ดมีสวนสนุก ขนาดพื้นที่  730 ตร.ม. ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด พาณิชย

ในรมไวใหบริการ จํานวน 1 แหง  มีสวนสนุกในรม

นักทองเที่ยว ตามแบบที่ อบจ. กําหนด ไวใหบริการ

แกนักทองเที่ยว

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 42



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

81 กอสรางน้ําพุ บริเวณ เพื่อสรางภูมิทัศนที่สวยงาม กอสรางน้ําพุบริเวณทางเขา - - - 3,800,000 - ความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

ทางเขาบึงบอระเพ็ด รมรื่นใหแกนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด จํานวน 1 แหง ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด พาณิชย

ที่เขามาเยี่ยมชมและ ดังนี้ มีภูมิทัศนที่สวยงาม

เปนเอกลักษณใหกับ 1. ปรับปรุงพื้นบอโดยรอบ รมรื่นใหแกนักทองเที่ยว

แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด 2. น้ําพุแนวโคงพรอมระบบ ที่เขามาเยี่ยมชม

ไฟฟา

3. ตัวอักษรพรอมแทนวาง

ขนาดไมนอยกวา 40 เมตร

4. ระบบไฟฟาแสงสวาง

และอื่น ๆ ตามแบบที่ 

อบจ.กําหนด

82 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อใหแหลงทองเที่ยว กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง - - - 3,800,000 - ความพึงพอใจ แหลงทองเที่ยว กองกิจการ

บริเวณทางโคงกอนถึง บึงบอระเพ็ดมีเขื่อน ระยะทาง 660 เมตร ของนักทองเที่ยว บึงบอระเพ็ด พาณิชย

รางรถไฟ ภายใน ปองกันตลิ่ง สามารถปองกัน จํานวน 1 แหง  มีเขื่อนปองกันตลิ่ง 

แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด การกัดเซาะตลิ่งไดอยาง ตามแบบที่ อบจ.กําหนด สามารถปองกันการ

มีประสิทธิภาพ กัดเซาะตลิ่งไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 43



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

83 จัดทําปายชื่ออาคาร 
ภายในแหลงทองเที่ยว
บึงบอระเพ็ด

เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับ
ทราบชื่ออาคารตางๆ 
เกิดความชัดเจน สวยงาม

จัดทําปายชื่ออาคารตางๆ 
ตามแบบที่ อบจ.กําหนด
 ไดแก   
   1. ปายชื่ออาคารแสดง
พันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
   2. ปายชื่ออาคารเพาะพันธุ
และจัดแสดง
จระเข
   3. ปายชื่ออาคารสัมมนา
และจัดแสดงนิทรรศการ 
และปายอื่น ๆ ตามแบบที่
อบจ.กําหนด

- - - 900,000 - ความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยว

แหลงทองเที่ยว
บึงบอระเพ็ด 
มีปายชื่อหนวยงาน
เพื่อความชัดเจน
แกนักทองเที่ยว
ที่เขามาเยี่ยมชม

กองกิจการ
พาณิชย

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 44



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

84 ติดตั้งระบบสูบน้ํา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย

เพื่อใหแหลงทองเที่ยว
บึงบอระเพ็ด ลดคาใชจาย
ดานกระแสไฟฟา 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และชวยลดภาวะโลกรอน

ติดตั้งระบบสูบน้ํา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย 
จํานวน 1 ระบบ 
ตามแบบที่ อบจ. กําหนด

- - - 1,200,000 1,200,000 ความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยว

แหลงทองเที่ยว
บึงบอระเพ็ด 
มีระบบสูบน้ําดวย
พลังงานแสงอาทิตย
เพื่อลดคาใชจายใน
การใชกระแสไฟฟา

กองกิจการ
พาณิชย

85 ซอมแซมทางเลื่อน 
ภายในอาคารแสดงพันธุ
สัตวน้ําบึงบอระเพ็ด 
เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550

เพื่อใหอาคารแสดงพันธุสัตว
น้ําบึงบอระเพ็ด เฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 มีการ
ปรับปรุงทางเลื่อน ไว
บริการนักทองเที่ยว ได
อยางมีประสิทธิภาพ

ซอมแซมทางเลื่อน ภายใน
อาคารแสดงพันธุสัตวนํ้า
บึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 จํานวน 1 แหง 
ตามแบบที่ อบจ. กําหนด

- - - - 480,000 ความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยว

อาคารแสดงพันธุ
สัตวน้ําบึงบอระเพ็ด
 เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 
มีทางเลื่อน 
ไวบริการ
นักทองเที่ยว 
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กองกิจการ
พาณิชย

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 45



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

86 ซอมแซมลิฟท 
ภายในอาคารแสดงพันธุ
สัตวน้ําบึงบอระเพ็ด 
เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550

เพื่อใหอาคารแสดงพันธุสัตว
น้ําบึงบอระเพ็ด 
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มีลิฟท ที่สามารถใช
ปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

ซอมแซมลิฟทภายในอาคาร
แสดงพันธุสัตวนํ้า
บึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 จํานวน 1 แหง 
ตามแบบที่ อบจ. กําหนด

- - - 700,000 - ความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยว

อาคารแสดงพันธุ
สัตวน้ําบึงบอระเพ็ด
 เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550
มีลิฟท ที่สามารถ
ใชปฏิบัติงาน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองกิจการ
พาณิชย

87 กอสรางรานขายอาหาร
ภายในแหลงทองเที่ยว
บึงบอระเพ็ด

เพื่อใหแหลงทองเที่ยว
บึงบอระเพ็ด มีรานอาหาร
ที่ไดมาตรฐาน ไวใหบริการ
นักทองเที่ยว

กอสรางรานขายอาหาร 
จํานวน 1 แหง ตามแบบที่ 
อบจ. กําหนด

- - - 10,000,000 - ความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยว

แหลงทองเที่ยว
บึงบอระเพ็ด 
มีรานอาหาร
ที่ไดมาตรฐาน 
ไวใหบริการ
นักทองเที่ยว

กองกิจการ
พาณิชย

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 46



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

88 จัดหาครุภัณฑเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานกองกิจการ
พาณิชย ดังนี้

ความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยว
และผูรับบริการ

กองกิจการ
พาณิชย 

1) จัดซื้อโตะประชุม 
    ขนาด 10 ที่นั่ง 
    จํานวน 1 ชุด

           -   15,600 -            -              -   

2) จัดซื้อเกาอี้ แบบมี
    พนักพิงสูง สําหรับ
    ผูบริหาร จํานวน 1 ตัว

           -   7,000 -            -              -   

3) จัดซื้อเกาอี้ แบบมี
    พนักพิงต่ําระดับกลาง 
    จํานวน 9 ตัวๆ ละ   
    3,580 บาท

           -   32,220 -            -              -   

4) จัดซื้อเกาอี้เคาทเตอร  
    ปรับระดับสูง-ต่ํา จํานวน 
    6 ตัวๆ ละ 2,700 บาท

           -   16,200 -            -              -   

5) จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ
    จํานวน 1 เครื่อง

           -   4,500 -            -              -   

เพื่อใหกองกิจการพาณิชย มี
ครุภัณฑในการปฏิบัติงาน
ใหบริการประชาชน
อยางเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ

กองกิจการพาณิชย
มีครุภัณฑในการ
ปฏิบัติงานให
บริการประชาชน
อยางเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ

จัดหาครุภัณฑ
เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
กองกิจการพาณิชย

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 47



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

6) จัดซื้อเครื่องดูดฝุน
    ขนาด 15 ลิตร จํานวน 
    2 เครื่องๆ ละ 13,000
    บาท (มาตรฐานครุภัณฑ)

           -   26,000 -            -              -   

7) จัดซื้อถังน้ํา 
    แบบไฟเบอรกลาส 
    ขนาดไมนอยกวา 
    2,500 ลิตร จํานวน 
    7 ใบๆ ละ 9,300 บาท
    (มาตรฐานครุภัณฑ)

           -   65,100 -            -              -   

8) จัดซื้อเต็นทกระโจม 
    ขนาด 3x3 เมตร 
   จํานวน 5 หลังๆ ละ 
   8,500 บาท

           -   42,500 -            -              -   

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 48



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

9) จัดซื้อปมน้ําอัตโนมัติ 
     ขนาดไมนอยกวา 
     400 วัตต จํานวน 
     7 เครื่องๆ ละ 
    14,000 บาท

           -   98,000 -            -              -   

10) จัดซื้อสวานโรตารี่ 
     3 ระบบ จํานวน 
     2 เครื่องๆ ละ 
     17,000 บาท

           -   34,000 -            -              -   

11) จัดซื้อเครื่อง
       ตัดคอนกรีต
       จํานวน 1 เครื่อง

           -   45,500 -            -              -   

12) จัดซื้อเครื่องเสียง
       หองประชุม 
       จํานวน 1 ชุด

           -   155,000 -            -              -   

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 49



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

13)  จัดซื้อเครื่อง
        มัลติมิเตอร 
        แบบดิจิตอล 
        จํานวน 1 เครื่อง

           -   9,900 -            -              -   

14)  จัดซื้อเครื่องวัด
        กระแสไฟฟา 
        แบบดิจิตอล 
        จํานวน 1 เครื่อง

           -   5,750 -            -              -   

15)  จัดซื้อผามาน 
        พรอมติดตั้งและ
        อุปกรณ จํานวน 1 ชุด

           -   30,000 -            -              -   

16)  จัดซื้อเครื่องตัดแตงกิ่ง
       ใชแบตเตอรี่

           -   15,000 -            -              -   

17)  จัดซื้อรถเข็นผาเปอน
        จํานวน 4 คันๆ ละ 
        13,500 บาท 
       (มาตรฐานครุภัณฑ)

           -   54,000 -            -              -   

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 50



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

18)  จัดซื้อจอแสดงภาพ
        ขนาดไมนอยกวา
        21.5 นิ้ว จํานวน 
        1 เครื่อง

           -   4,000 -            -              -   

19)  จัดซื้อเครื่องฉีดน้ํา
        แรงดันสูง จํานวน 
        2 เครื่องๆ ละ 
       16,000 บาท

           -   32,000 -            -              -   

20)  จัดซื้อเครื่องปมลม 
       จํานวน 1 เครื่อง

           -   63,000 -            -              -   

21)  จัดซื้อชุดแกสตัดเหล็ก 
       จํานวน 1 ชุด

           -   23,000 -            -              -   

22)  จัดซื้อชุดถังขยะ
        แบบคัดแยก 
        (ชุดการตูน) จํานวน 
        4 ชุดๆ ละ 
        83,250 บาท

           -   333,000 -            -              -   

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 51



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

23)  จัดซื้อเครื่องเสียง
       พรอมติดตั้งและ
       อุปกรณ (อาคาร
       สัมมนาฯ) จํานวน
      1 ชุด

           -   263,000 -            -              -   

24) จัดซื้อเครื่อง
      คอมพิวเตอรโนตบุก
      สําหรับงานประมวลผล
      จํานวน 1 เครื่อง

           -   22,000 -            -              -   

25)  จัดซื้อโตะวางกาแฟ 
       พรอมเกาอ้ี 
       จํานวน 1 ชุด

           -   - 7,000            -              -   

26)  จัดซื้อพัดลม
       อุตสาหกรรม
       ขนาดใบพัด 22 นิ้ว 
       จํานวน 12 เครื่องๆ 
      ละ 2,400 บาท

           -   - 28,800            -              -   

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 52



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

27) จัดซื้อโตะอาหาร
      หนาหินออนขาเหล็ก 
      พรอมเกาอี้หวาย 
      จํานวน 8 ชุด ชุด ๆ ละ 
      27,900 บาท

           -   - 223,200            -              -   

28) จัดซื้อโตะอาหาร 
      พรอมเกาอี้ 
      จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 
      23,900 บาท

           -   - 191,200            -              -   

29) จัดซื้อพัดลมโคจร
       พรอมอุปกรณ 
       จํานวน 2 เครื่อง ๆ 
       ละ 1,800 บาท

           -   - 3,600            -              -   

30) จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน
       กระจกสูง จํานวน
       3 ตู ๆ ละ 5,300 บาท

           -   - 15,900            -              -   

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 53



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

31)  จัดซื้อมอเตอรปมน้ํา 
        ขนาดไมนอยกวา 
       10 แรงมา จํานวน 
       3 เครื่อง ๆ ละ 
      30,000 บาท

           -   - 90,000            -              -   

32) จัดซื้อมอเตอร
      ขนาดไมนอยกวา 
      3 แรงมา จํานวน 
      1 เครื่อง

           -   - 9,900            -              -   

33) จัดซื้อกลองวงจรปด 
       CCTV ระยะที่สาม 
      จํานวน 1 ระบบ

           -   - 2,800,000            -              -   

34) จัดซื้อตูแชอาหาร 
       จํานวน 1 ตู จํานวน
       1 เครื่อง

           -   - 35,000            -              -   

35) จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ
      จํานวน 1 เครื่อง

           -   - 27,000            -              -   

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 54



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

36) จัดซื้อเครื่อง
      คอมพิวเตอร 
      แบบสํานักงาน 
     จํานวน 8 เครื่องๆ ละ 
     17,000 บาท

           -   - 136,000            -              -   

37) จัดซื้อเครื่องพิมพ
      เลเซอรหรือ LED 
      ขาวดํา ชนิด network 
      แบบที่ 1 จํานวน 
      5 เครื่องๆ ละ 
      8,900 บาท

           -   - 44,500            -              -   

38) จัดซื้อเครื่องพิมพ 
       Multifuction เลเซอร
      หรือ LED สี จํานวน 
     1 เครื่อง

           -   - 15,000            -              -   

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 55



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

งบประมาณ

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

39) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
       ขนาด 800 VA 
      จํานวน 8 เครื่องๆ ละ 
      2,500 บาท

           -   - 20,000            -              -   

40) จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ 
       (ออกซิเจน) จํานวน 
       1 เครื่อง

           -   - 249,500            -              -   

รวม  88   โครงการ 41,044,000 56,785,270 34,587,600 56,895,000 20,480,000 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 56



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค ที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

2.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการทองเที่ยว

กลยุทธ  สงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 จัดทําหนังสือประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธแหลง จัดทําหนังสือประชาสัมพันธ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผูรับหนังสือ ประชาชน นักทองเที่ยว สํานักปลัดฯ

แหลงทองเที่ยวจังหวัด ทองเที่ยวจังหวัดนครสวรรค แหลงทองเที่ยวจังหวัด ประชาสัมพันธ และภาคสวนตาง ๆ 

นครสวรรค ใหนักทองเที่ยว ประชาชน นครสวรรค จํานวน 1,000 แหลงทองเที่ยว ไดรับรูถึงแหลง

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น เลม/ป จัดทําขอมูล จังหวัดนครสวรค ทองเที่ยวในจังหวัด

ทั้งในและนอกเขต ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว ไดรับรูถึงการ นครสวรรคมากขึ้น

จังหวัดนครสวรรค หนวยงาน จังหวัดนครสวรรค เผยแพร ประชาสัมพันธ

ภาครัฐ ภาคเอกชนและผูที่สนใจ ในเครือขายคอมพิวเตอร โดยมีคาเฉลี่ยความ

ไดรับทราบ พึงพอใจจากแบบ

สอบถามในทุกดาน

ไมนอยกวาระดับดี

ใชแบบสอบถาม 

โดยวิธีการสุม

กลุมตัวอยาง

รวม 1 โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (2) - 57



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 ศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 50,000 50,000 - - - ๑. ความพึงพอใจ นักเรียนสามารถนําความรู กองการศึกษาฯ

(ร.ร.นครสวรรคอิงลิชโปรแกรม ไดพัฒนาตนเองดานกระบวนการ โดยการจัดทัศนศึกษาแหลง อยูในระดับดี ที่ไดจากแหลงเรียนรูนอก

(NSES)) คิดวิเคราะหจากแหลงเรียนรู เรียนรูนอกหองเรียนใหกับ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ หองเรียนมาพัฒนา

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.1) นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค ๒. มีผลการเรียนผาน ตนเองได

ระดับชั้น เกณฑมาตรฐาน

ไมนอยกวารอยละ 80

2 รณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด  - เพื่อใหนักเรียนรูและเขาใจ ๑.จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน 21,000 21,000 - - - ผูเขารวมโครงการ  - นักเรียนรูและเขาใจ กองการศึกษาฯ

ในสถานศึกษา ถึงโทษและภัยของยาเสพติด ยาเสพติดใหแกนักเรียนโรงเรียน ผานการทดสอบความรู ถึงโทษและภัยของ

(ร.ร.นครสวรรคอิงลิชโปรแกรม - เพื่อพัฒนาใหครูและเจาหนาที่ นครสวรรคอิงลิชโปรแกรม ๖๐ คะแนนขึ้นไป ยาเสพติด

 (NSES)) มีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น ๒.อบรมพัฒนาเจาหนาที่ ไมนอยกวารอยละ ๘๐  - ครูและเจาหนาที่

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.2) ๓.อบรมพัฒนาครูแกนนํา ไดรับการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 1 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

3 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อสงเสริมสนับสนุน สนับสนุนคาใชจายการบริหาร 1,163,000 473,000 - - - ๑. ความพึงพอใจ โรงเรียนนครสวรรค กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา คาใชจายการจัดการเรียน สถานศึกษาใหแกโรงเรียน อยูในระดับดี อิงลิชโปรแกรมไดรับ
(ร.ร.นครสวรรคอิงลิชโปรแกรม การสอนและพัฒนาบุคลากร อิงลิชโปรแกรม ไดแก คาปรับปรุง ไมนอยกวา การสนับสนุนคาใชจาย
(NSES)) ทางการศึกษาของสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา,คาเชื่อมตอ รอยละ ๘๐ ในการบริหารสถานศึกษา

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.3) อินเตอรเน็ต, คาพัฒนาหองสมุด ๒. มีผลการเรียนผาน
โรงเรียน,คาพัฒนาแหลงเรียนรูใน เกณฑมาตรฐาน
โรงเรียน,คาพัฒนาครูและบุคลากร ไมนอยกวา
ทางการศึกษา,คาจัดการเรียน รอยละ 80
การสอน,คาเครื่องแบบนักเรียน,
คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณ
การเรียน,คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน,คาสงเสริมกิจกรรม

รักการอานในสถานศึกษา
คาจัดหาและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0, คาจัด
ทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ

ของสถานศึกษาสังกัดอปท. ฯลฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 2 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

4 ซอมอาคารเรียนของโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนของโรงเรียน ซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียน 200,000 200,000 - - - ความพึงพอใจ อาคารเรียนโรงเรียน กองการศึกษาฯ

นครสวรรคอิงลิชโปรแกรม นครสวรรคอิงลิชโปรแกรม นครสวรรคอิงลิชโปรแกรม อยูในระดับดี นครสวรรคอิงลิช /กองชาง

(NSES) (NSES) ไดมีอาคารเรียนที่ดี (NSES) ไมนอยกวารอยละ ๘๐ โปรแกรม (NSES) 

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.4) และมีคุณภาพ ไดรับการซอมแซมใหอยู

ในสภาพที่ดีมีคุณภาพ

๕ ปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหนักเรียนของโรงเรียน- ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 1,000,000 - - - 1,000,000 ความพึงพอใจ อาคารเรียนโรงเรียน กองการศึกษาฯ

อาคารเรียน ๔ สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) เรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ- อยูในระดับดี สวนกุหลาบวิทยาลัย /กองชาง

(โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครสวรรค ไดมีอาคารเรียนที่ดีและ วิทยาลัย (จิรประวัติ)นครสวรรค ไมนอยกวารอยละ ๘๐ (จิรประวัติ) นครสวรรค

(จิรประวัติ) นครสวรรค) มีคุณภาพ ไดรับการปรับปรุง

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.18) ซอมแซมใหมีคุณภาพ

๖ ปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหนักเรียนของโรงเรียน- ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 1,000,000 - - 1,000,000 - ความพึงพอใจ อาคารเรียนโรงเรียน กองการศึกษาฯ

อาคารเรียน ๓ สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) เรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ- อยูในระดับดี สวนกุหลาบวิทยาลัย /กองชาง
(โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครสวรรค ไดมีอาคารเรียนที่ดีและ วิทยาลัย (จิรประวัติ) ไมนอยกวารอยละ ๘๐ (จิรประวัติ) นครสวรรค

(จิรประวัติ) นครสวรรค) มีคุณภาพ นครสวรรค ไดรับการปรับปรุง

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.19) ซอมแซมใหมีคุณภาพ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 3 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

7 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร เพื่อใหนักเรียนของโรงเรียน ปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยกีฬา - 1,700,000 - 1,000,000 - ความพึงพอใจของ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียน กองการศึกษาฯ

ศูนยกีฬา (โรงเรียนสวน สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) ไดแก ติดตั้งตาขายกันนก ผูใชบริการ สวนกุหลาบวิทยาลัย

กุหลาบวิทยาลัย นครสวรรค ไดมีอาคารกีฬา ทาสีภายในอาคาร พรอมทั้ง อยูในระดับดี (จิรประวัติ) นครสวรรค

(จิรประวัติ) นครสวรรค) ที่ดีมีคุณภาพ ปรับปรุงคอนกรีตและติดตั้ง ไมนอยกวา ไดรับการปรับปรุง

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.20) สุขภัณฑ และอื่น ๆรายละเอียด รอยละ 80 ซอมแซมใหมีคุณภาพ

ตามแบบ ที่อบจ.กําหนด

๘ สงเสริมและพัฒนาคุณธรรม เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จัดอบรมใหแกครูและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๑.ผูเขารวมโครงการ ครูและบุคลากรทาง กองการศึกษาฯ

จริยธรรมครูและบุคลากร และจริยธรรมใหแกครู บุคลากรทางการศึกษา ผานการทดสอบความรู การศึกษาไดรับการ

ทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคการบริหารสวน ๖๐ คะแนนขึ้นไป เสริมสรางคุณธรรม

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.22) สังกัดองคการบริหารสวน- จังหวัดนครสวรรค ไมนอยกวารอยละ ๘๐ จริยธรรมเพื่อนําไป

จังหวัดนครสวรรค ๒. ความพึงพอใจของ พัฒนาตนเองและ

ผูเขารวมโครงการอยู พัฒนากระบวนการ

ในระดับดี ไมนอยกวา จัดการเรียนการสอน

รอยละ ๘๐

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 4 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

๙ พัฒนาศักยภาพครูและ เพื่อพัฒนาศักยภาพดาน จัดอบรมใหแกครูและ 150,000 150,000 - - - ๑.ผูเขารวมโครงการ ครูและบุคลากร กองการศึกษาฯ

บุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน บุคลากรทางการศึกษา ผานการทดสอบความรู ทางการศึกษาไดรับ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.23) อยางมืออาชีพใหแกครู สังกัดองคการบริหารสวน- ๖๐ คะแนนขึ้นไป ความรูและทักษะ

และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครสวรรค ไมนอยกวารอยละ ๘๐ รวมถึงไดพัฒนา

สังกัดองคการบริหารสวน- ๒. ความพึงพอใจของ ศักยภาพของตนเอง 

จังหวัดนครสวรรค ผูเขารวมโครงการอยู ในการจัดการเรียน

ในระดับดี ไมนอยกวา การสอนที่มีคุณภาพ

รอยละ ๘๐

10 หองเรียนสเต็มศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียน จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 1,500,000  -  -  - - ๑. ความพึงพอใจ 1. โรงเรียนมีหองเรียน กองการศึกษาฯ

(โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย การสอน ของนักเรียนโรงเรียน- หองเรียนสเต็มศึกษา เชน อยูในระดับดี สําหรับพัฒนาทักษะ  (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

(จิรประวัติ) นครสวรรค) สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) ชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ทางวิชาการ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.24) นครสวรรค ไดมีความรู และ คณิตศาสตร  เทคโนโลยี ๒. มีผลการเรียนผาน ที่ไดมาตรฐาน

ทักษะทางวิชาการเพิ่มขึ้น พลังงาน และสิ่งแวดลอม เกณฑมาตรฐาน 2. นักเรียนมีความรู 

รายละเอียดตาม ไมนอยกวารอยละ 80 และทักษะทางวิชาการ

ที่โครงการกําหนด เพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 5 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

11 ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพื่อใหอาคารเรียน 1 สามารถ ปรับปรุงอาคารเรียน 1   ดังนี้ - 4,700,000 - - - ความพึงพอใจ อาคารเรียนไดรับ กองการศึกษาฯ

 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ใชงานไดอยางปลอดภัย  -งานรื้อถอน  ของผูใชอยูในระดับดี การปรับปรุงซอมแซม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

(จิรประวัติ) นครสวรรค และมีประสิทธิภาพ  -งานเสริมกําลังโครงสราง ไมนอยกวา ใหอยูในสภาพที่ใชงาน
(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม  -งานโครงสรางพื้นและผิวพื้น รอยละ 80 ไดอยางปลอดภัยและ
ค.1/61 ผ.01 ล.2)  -งานหลังคาอาคาร มีประสิทธิภาพ

 -งานผนังหองเรียน  

 -งานที่นั่งระเบียง

 -งานหองใตถุนอาคาร

 -งานทาสี                

 -งานไฟฟา
รายละเอียดตามแบบท่ี  อบจ.กําหนด 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 6 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

12 กอสรางลานอเนกประสงค เพื่อสรางสถานที่จัดกิจกรรม กอสรางลานอเนกประสงค - 3,500,000 - - - ความพึงพอใจ โรงเรียนมีอาคาร กองการศึกษาฯ

พรอมโครงหลังคา โรงเรียน กอนเขาเรียนใหเพียงพอ พรอมโครงหลังคา ขนาดกวาง ของผูใชอยูในระดับดี อเนกประสงคสําหรับ (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

สวนกุหลาบวิทยาลัย และปลอดภัยจากแสงแดด  20 เมตร ยาว 40 เมตร ดังนี้ ไมนอยกวารอยละ 80 ใชจัดกิจกรรมไดอยาง
(จิรประวัติ) นครสวรรค  -งานโครงสรางฐานรากและ ปลอดภัยและมีคุณภาพ

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม เสาตอมอ ค.ส.ล. 

ค.2/61 ผ.01 ล.3)  -งานเสาอาคารและโครง

หลังคาเหล็กรูปพรรณ
 -งานพื้นลานอเนกประสงค ค.ส.ล. 

 -งานระบบไฟฟา   

รายละเอียดตามแบบที่
 อบจ.กําหนด 

13 ปรับปรุงและซอมแซมอาคาร เพื่อปรับปรุงและซอมแซม ปรับปรุงและซอมแซม - 500,000 - 500,000 - ความพึงพอใจ อาคารโรงอาหารไดรับ กองการศึกษาฯ

โรงอาหาร โรงเรียน อาคารโรงอาหาร อาคารโรงอาหาร ไดแก ของผูใชอยูใน การปรับปรุงซอมแซม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

สวนกุหลาบวิทยาลัย ใหพรอมใชงาน งานรื้อถอน, งานหลังคา, ระดับดี ไมนอยกวา และสามารถใชงาน

(จิรประวัติ) นครสวรรค งานประตูและชองแสง, รอยละ 80 ไดอยางถูกสุขลักษณะ

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม งานฝาเพดาน,งานไฟฟา, ทาสี และปลอดภัย

ค.2/61 ผ.01 ล.4) รายละเอียดตามแบบที่  

อบจ.กําหนด  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 7 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

14 ปรับปรุงอาคารโรงฝกงาน  เพื่อปรับปรุงอาคารโรงฝกงาน ปรับปรุงอาคารโรงฝกงาน - 2,860,000 - - - ความพึงพอใจ อาคารโรงฝกงานได กองการศึกษาฯ

 (อาคาร 7 อาคาร 8  และ (อาคาร 7, 8, 9) ใหสามารถ (อาคาร 7 อาคาร 8  และ  ของผูใชอยูในระดับดี รับการปรับปรุงและ (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

อาคาร 9) โรงเรียน ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อาคาร 9)  ไดแก งานรื้อถอน, ไมนอยกวารอยละ 80 สามารถใชงาน

สวนกุหลาบวิทยาลัย งานหลังคาอาคาร ไดมีประสิทธิภาพ

(จิรประวัติ) นครสวรรค และรางระบายน้ํา,

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม งานปรับปรุงหองพักครู, 

ค.2/61 ผ.01 ล.5) งานประตูและหนาตาง, 

งานปรับปรุงหองน้ํา, งานผิวพื้น,
งานผนัง, ผิวผนัง, งานระบบไฟฟา

และแสงสวาง  รายละเอียด

ตามแบบที่ อบจ.กําหนด  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 8 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

15 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร ปรับปรุงซอมแซมอาคาร - 1,300,000 - 1,500,000 - ความพึงพอใจ อาคารหอประชุม กองการศึกษาฯ

หอประชุม (อาคารเจาพระยา) หอประชุม (อาคารเจาพระยา) หอประชุม (อาคารเจาพระยา) ของผูใชอยูใน ไดรับการปรับปรุง (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ใหมีสภาพที่ดีสามารถใชงาน ไดแก ปรับปรุงซอมแซม ระดับดี ไมนอยกวา ซอมแซมและสามารถ

(จิรประวัติ) ไดอยางมีประสิทธิภาพ หองมวลกุหลาบ หองกลีบกุหลาบ รอยละ 80 ใชงานไดมีประสิทธิภาพ

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม หองแนะแนว หอประชุม เปนตน

ค.2/61 ผ.01 ล.7) หรือมีพื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่ 

อบจ.กําหนด   

16 แขงขันกีฬานักเรียนองคกร เพื่อใหเด็กนักเรียนไดเขา จัดสงนักเรียนในโรงเรียน 450,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจของ เด็กนักเรียนได กองการศึกษาฯ 

ปกครองสวนทองถิ่น รวมการแขงขันกีฬาของ สวนกุหลาบวิทยาลัย ผูเขารวมโครงการ พัฒนาความสามารถ (ร.ร.สวนกุหลาบ)

(ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย องคกรปกครองสวนทองถิ่น (จิรประวัติ) นครสวรรค อยูในระดับที่ไมนอยกวา ทางการกีฬา และได

(จิรประวัติ) นครสวรรค) เขารวมการแขงขันกีฬาตาง ๆ รอยละ 80 เขารวมการแขงขัน

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.5) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กีฬาขององคกรปกครอง

ระดับภาคและระดับประเทศ สวนทองถิ่น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 9 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

17 แขงขันกรีฑาสวนกุหลาบ เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรวม จัดสงเด็กนักเรียนโรงเรียน 300,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจ เด็กนักเรียนไดพัฒนา กองการศึกษาฯ 

สัมพันธ (ร.ร.สวนกุหลาบ โครงการแขงขันกรีฑา สวนกุหลาบวิทยาลัย อยูในระดับที่ ความสามารถ (ร.ร.สวนกุหลาบ)

วิทยาลัย (จิรประวัติ) สวนกุหลาบสัมพันธ (จิรประวัติ) นครสวรรค ไมนอยกวา ทางการกีฬาและ

นครสวรรค เขารวมการแขงขันกรีฑา รอยละ 80 เขารวมการแขงขัน

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.6) กรีฑาสวนกุหลาบ

สัมพันธ

18 แขงขันกีฬาฟุตบอล เพื่อใหเด็กนักเรียนได จัดสงเด็กนักเรียนโรงเรียน 15,000 15,000 - - - ความพึงพอใจ เด็กนักเรียนไดเขารวมการ กองการศึกษาฯ 

สมานมิตร เขารวมการแขงขันกีฬา สวนกุหลาบวิทยาลัย อยูในระดับดี แขงขันกีฬาฟุตบอล (ร.ร.สวนกุหลาบ)

(ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ฟุตบอลสมานมิตร (จิรประวัติ) นครสวรรค ไมนอยกวา

(จิรประวัติ) นครสวรรค) เขารวมการแขงขันกีฬา รอยละ 80

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.7) ฟุตบอลสมานมิตร

19 แขงขันกีฬาภายใน เพื่อใหเด็กนักเรียน ครู จัดการแขงขันกีฬาภายใน 80,000 100,000 80,000 80,000 80,000 ความพึงพอใจ เด็กนักเรียน ครูและ กองการศึกษาฯ 

(ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนใหกับเด็กนักเรียน อยูในระดับดี บุคลากรทางการศึกษา (ร.ร.สวนกุหลาบ)

(จิรประวัติ) นครสวรรค) ไดเขารวมการแขงขันกีฬาภายใน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไมนอยกวา ใหความสนใจในการดูแล

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.8) ในโรงเรียนสวนกุหลาบ รอยละ 80 สุขภาพและไดเขารวม

วิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค การแขงขันกีฬาภายใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 10 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

20 ชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบ เพื่อใหเด็กนักเรียน จัดสงเด็กนักเรียน 265,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ความพึงพอใจ เด็กนักเรียน กองการศึกษาฯ

สัมพันธ ไดพัฒนาทักษะทางดาน เขารวมกิจกรรมชุมชุม อยูในระดับดี ไดพัฒนาทักษะ (ร.ร.สวนกุหลาบ)

(ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ลูกเสือและแลกเปลี่ยน ลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ ไมนอยกวา ทางดานลูกเสือและ

(จิรประวัติ) นครสวรรค) การเรียนรู รอยละ 80 แลกเปลี่ยนการเรียนรู

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.9)

21 ทองแดนสวน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนระดับ จัดทัศนศึกษา ณ โรงเรียน 140,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ ครู นักเรียนมีความรู กองการศึกษาฯ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.10) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย อยูในระดับที่ เกี่ยวกับความเปนมา (ร.ร.สวนกุหลาบ)

ตลอดจนบุคลากรครู ใหกับเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ไมนอยกวา ของโรงเรียนสวนกุหลาบ

ไดศึกษาดูงานโรงเรียน ปที่ 1 และ 4 ตลอดจนบุคลากร รอยละ 80 และเกิดความภาคภูมิใจ

สวนกุหลาบวิทยาลัย ครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบ ในสถาบัน

(กรุงเทพมหานคร) วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

22 ฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อสงเสริมการเรียนรู จัดกิจกรรมแสดงความจงรัก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑. ความพึงพอใจอยูใน นักเรียนที่เขารวม กองการศึกษาฯ 

โครงการตามพระราชดําริ โครงการตามพระราชดําริ ภักดีตอสถาบันกษัตริย ระดับดีไมนอยกวา กิจกรรมมีความจงรัก (ร.ร.สวนกุหลาบ)

(ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ของรัชกาลที่ ๙ และกิจกรรมใหความรู รอยละ 80 ภักดีตอสถาบันกษัตริย 

(จิรประวัติ) นครสวรรค) เกี่ยวกับโครงการตาม ๒. ผูเขารวมโครงการ มีความรูเกี่ยวกับ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.11) พระราชดําริของรัชกาลที่ ๙ ผานการทดสอบความรู โครงการตาม

๖๐ คะแนนขึ้นไป พระราชดําริของ

ไมนอยกวารอยละ ๘๐ รัชกาลที่ ๙

๒๓ จัดทําระบบโปรแกรมงาน เพื่อใหบริการเด็กนักเรียน ครู จัดหาโปรแกรมงานทะเบียน 200,000 200,000 200,000 200,000 - ความพึงพอใจอยูใน เด็กนักเรียน ครู กองการศึกษาฯ 

ทะเบียนและวัดผลของ บุคลากรทางการศึกษาและ และวัดผลของโรงเรียน- ระดับดีไมนอยกวา บุคลากรทางการศึกษา (ร.ร.สวนกุหลาบ)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ผูปกครอง ทางดานขอมูล สวนกุหลาบวิทยาลัย รอยละ 80 และผูปกครอง สามารถ

(จิรประวัติ) นครสวรรค งานทะเบียน งานวัดผล (จิรประวัติ) นครสวรรค เขาถึงขอมูลวิชาการ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.12) การเรียน งานกิจการนักเรียน อยางมีประสิทธิภาพ
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 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

24 เผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ เผยแพรและประชาสัมพันธ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ กิจกรรมภายในของ กองการศึกษาฯ 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กิจกรรมขอมูลขาวสารของ กิจกรรมภายในของโรงเรียน อยูในระดับดี โรงเรียนสวนกุหลาบ (ร.ร.สวนกุหลาบ)

(จิรประวัติ) นครสวรรค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) ไมนอยกวารอยละ ๘๐ วิทยาลัย (จิรประวัติ) 

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.13) (จิรประวัติ) นครสวรรค นครสวรรค  โดยจัดทําปาย นครสวรรค 

ประชาสัมพันธ, วารสาร, แผนพับ ไดรับการเผยแพร

วีดีทัศน, วิทยุและสื่อตาง ๆ ประชาสัมพันธ

25 รณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด - เพื่อใหนักเรียนรูและเขาใจถึงโทษ ๑.จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 ผูเขารวมโครงการ  - นักเรียนรูและเขาใจ กองการศึกษาฯ 

ในสถานศึกษา และภัยของยาเสพติด ยาเสพติดใหแกนักเรียนโรงเรียน ผานการทดสอบความรู ถึงโทษและภัย (ร.ร.สวนกุหลาบ)

(ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย - เพื่อพัฒนาใหครูและเจาหนาที่ สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ ๖๐ คะแนนขึ้นไป ของยาเสพติด (เงินอุดหนุนจากกรมฯ)

(จิรประวัติ) นครสวรรค) มีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น ๒.อบรมพัฒนาเจาหนาที่ ไมนอยกวารอยละ ๘๐  - ครูและเจาหนาที่

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.14) ๓.อบรมพัฒนาครูแกนนํา ไดรับการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 13 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

26 สงเสริมคุณภาพผูเรียน เพื่อสงเสริม และสนับสนุน จัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ๑. ความพึงพอใจ นักเรียนมีความรู กองการศึกษาฯ 

(ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นักเรียนใหมีความรู เชน คาบสวนกุหลาบศึกษา, อยูในระดับดี ทางดานวิชาการ (ร.ร.สวนกุหลาบ)

(จิรประวัติ) นครสวรรค) ทางดานวิชาการ การแขงขันทักษะทางวิชาการ, ไมนอยกวารอยละ ๘๐ (เงินอุดหนุนจากกรมฯ)

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.15) ประชุมผูปกครอง, เปดบาน ๒. มีผลการเรียน

การเรียนรู ผานเกณฑมาตรฐาน

ไมนอยกวารอยละ 80

27 ปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อใหนักเรียนของโรงเรียน- ซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ อาคารเรียนโรงเรียน กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร สวนกุหลาบวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) อยูในระดับดี สวนกุหลาบวิทยาลัย (เงินอุดหนุนจากกรมฯ)

ประกอบของโรงเรียน (จิรประวัติ) นครสวรรค นครสวรรค ไมนอยกวารอยละ ๘๐ (จิรประวัติ) นครสวรรค

สวนกุหลาบวิทยาลัย ไดมีอาคารเรียนที่ดีและ ไดรับการซอมแซม

(จิรประวัติ) นครสวรรค มีคุณภาพ ใหมีคุณภาพ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.16)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 14 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

28 สนับสนุนคาใชจายการ เพื่อสงเสริม สนับสนุน สนับสนุนคาใชจายการบริหาร 5,700,000 5,700,000 7,200,000 7,400,000 7,600,000 ๑. ความพึงพอใจ โรงเรียนสวนกุหลาบ กองการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา คาใชจายการจัดการเรียน สถานศึกษาใหแกโรงเรียน อยูในระดับดี วิทยาลัย (จิรประวัติ) (เงินอุดหนุนจากกรมฯ)

(ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย การสอนและพัฒนา สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) ไมนอยกวารอยละ ๘๐ นครสวรรค ไดรับการ

(จิรประวัติ) นครสวรรค) บุคลากรทางการศึกษา นครสวรรค ไดแก คาปรับปรุง ๒. มีผลการเรียน สนับสนุนคาใชจาย

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.17) ของสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา, คาเชื่อมตอ ผานเกณฑมาตรฐาน ในการบริหาร

อินเทอรเน็ต, คาพัฒนาครู ไมนอยกวารอยละ 80 สถานศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษา,

คาพัฒนาหองสมุดโรงเรียน,

คาพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน, 

คาสงเสริมกิจกรรมรักการอาน,

คาสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

ของทองถิ่น, คาจัดการเรียน

การสอน,คาหนังสือเรียน, 

คาพัฒนาคุณภาพผูเรียน,

คาเครื่องแบบนักเรียน 

และคาอุปกรณการเรียน

คาจัดหาและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการศึกษา

อิเล็กทรอนิกสขององคกร

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 15 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อเขาสูประเทศไทย

4.0, คาจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม

พระเกียรติของสถานศึกษา

สังกัด อปท. ฯลฯ

๒๙ เขารวมงานมหกรรมการจัด เพื่อเปนการศึกษาแลกเปลี่ยน ครู นักเรียนและบุคลากร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 600,000 1. กิจกรรมที่เขารวม ครู นักเรียน ไดเขารวม กองการศึกษาฯ

การศึกษาทองถิ่นระดับภาค เรียนรูเผยแพรงานวิชาการ ทางการศึกษาเขารวมงาน การแขงขันไดรับ แขงขันงานมหกรรม

และระดับประเทศ หลักสูตร การจัดการเรียน มหกรรมการจัดการศึกษา รางวัลไมนอยกวา วิชาการการจัดการ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.21) การสอนและการแขงขันวิชาการ ทองถิ่นระดับภาค และระดับ รอยละ 80 ศึกษาทองถิ่น 

ของโรงเรียนสังกัดองคกร ประเทศ 2. ความพึงพอใจ ระดับภาคและ

ปกครองสวนทองถิ่นของครู ของผูเขารวมโครงการ ระดับประเทศ

นักเรียน และบุคลากรทาง อยูในระดับดี

การศึกษา ไมนอยกวารอยละ 80

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 16 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

30 โตไปไมโกง เพื่อสงเสริมใหนักเรียนในสังกัด จัดอบรมหลักสูตรตอตานการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความ นักเรียนในสังกัด อบจ. กองการศึกษาฯ

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม องคการบริหารสวนจังหวัด ทุจริต "โตไปไมโกง" ใหแก ความพึงพอใจ นครสวรรค มีคุณธรรม 

ค.1/61 ผ.01 ล.1) นครสวรรค มีคุณธรรม ซื่อสัตย นักเรียนในสังกัด อบจ.นครสวรรค ของผูเขารับการ ซื่อสัตยสุจริต มีภูมิคุมกัน

สุจริต มีภูมิคุมกันทางสังคมที่ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ฝกอบรมอยูในระดับดี ทางสังคมที่ไมยอมรับ

ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริต จํานวน  100 คน ไมนอยกวารอยละ 80 พฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่น

คอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และการโกงทุกรูปแบบ

มีจิตสาธารณะพรอมที่จะเสียสละ มีจิตสาธารณะพรอมที่

ประโยชนสวนตนเพื่อประโยชน จะเสียสละประโยชน

สวนรวม สวนตนเพื่อประโยชน

สวนรวม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 17 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

๓๑ จัดซื้อครุภัณฑ ดังนี้

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 6 เครื่อง ๆ 
ละ ๒๙,๐๐๐ บาท

58,000 - - - 116,000 

2) จัดซื้อเครื่องพิมพ
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา (18 หนา/นาที) 
จํานวน 11  เครื่อง ๆ ละ 
๓,๓๐๐ บาท

29,700 - - - 6,600 

3) จัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction ชนิดเลเซอร/
ชนิด LED สี จํานวน 
2 เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท

34,000 - - - - 

จัดหาครุภัณฑ สําหรับใชใน
การจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย (จิรประวัติ) 
นครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.25
 และเพิ่มเติม ค.2/61 
ผ.01 ล.1)

เพื่อใหโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย (จิรประวัติ) 
นครสวรรค มีครุภัณฑ 
สําหรับจัดการเรียนการสอน
อยางเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ

โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย (จิรประวัติ)
นครสวรรค 
มีครุภัณฑสําหรับ
จัดการเรียนการสอน
อยางเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจ
ของผูใช
อยูในระดับดี  
ไมนอยกวา 
รอยละ 80

กอง
การศึกษาฯ 

(ร.ร.สวน
กุหลาบฯ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 18 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

4) จัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction ชนิดเลเซอร/ 
ชนิด LED สี (ความละเอียด
ในการพิมพ 1,200x1,200 
dpi)  จํานวน  ๑ เครื่อง

25,600 - - - - 

5) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800VA จํานวน 
10 เครื่อง ๆ ละ 
3,200 บาท

32,000 - - - 

6) จัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 
5 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท

- - - - 40,000 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

1) ติดตั้งระบบกลองวงจรปด 
( CCTV ) จํานวน ๑ ระบบ

2,000,000 - - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 19 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

2) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 3000 ANSI Lumens
จํานวน  9  เครื่อง ๆ ละ 
32,700 บาท

99,000 99,000 98,100 - - 

3) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอรระดับ XGA  
ขนาด 4000 ANSI Lumens 
 จํานวน  1  เครื่อง

58,000 - - - - 

5) จัดซื้อจอรับภาพ
ชนิดมอเตอรไฟฟา 
ขนาดเสนทแยงมุม 150 นิ้ว 
จํานวน 9 ชุด ๆ ละ
๒๐,๐๐๐ บาท

60,000 60,000 60,000 - - 

6) จัดซื้อขาแขวนโปรเจกเตอร
จํานวน 9 ชุด ๆ ละ 
๔,๐๐๐ บาท

12,000 12,000 12,000 - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 20 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

7) จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี 
(LED ทีวี) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล 
ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 
4 เครื่อง ๆ ละ 
19,600 บาท

- - 39,200 39,200 - 

8) จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี
(LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 
3840 x 2160 พิกเซล 
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
27,500 บาท

- - - - 82,500 

9) จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 
3 มิติ จํานวน 13 เครื่อง ๆ
ละ 20,๐๐๐ บาท

96,000 72,000 60,000 60,000 - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 21 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

10) จัดซื้อกระดานอัจฉริยะ  
จํานวน 10 ชุดๆ ละ 
๑๔๕,๐๐๐ บาท

1,450,000 - - - - 

ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป

11) จัดซื้อคียบอรด 
จํานวน  1  เครื่อง

30,000 - - - - 

12) จัดซื้อเปยโน 
จํานวน  1  ตัว

50,000 - - - - 

13) จัดซื้อมารชชิ่งเมโลโฟน 
จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 
๙๐,๐๐๐ บาท

180,000 90,000 90,000 90,000 - 

14) จัดซื้อมารชชิ่งยูโฟเนียม 
จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 
๑๕๒,๐๐๐ บาท

304,000 152,000 152,000 152,000 - 

15) จัดซื้อมารชชิ่งทูบา 
จํานวน 5  เครื่อง ๆ ละ 
๔๒๐,๐๐๐ บาท

840,000 420,000 420,000 420,000 - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 22 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

16) จัดซื้อมารชชิ่งทรัมเปท
จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 
๗๖,๗๕๐ บาท

- - 383,750 383,750 - 

17) จัดซื้อมารชชิ่งสแนร  
จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 
๖๒,๗๐๐ บาท

- - 188,100 125,400 - 

18) จัดซื้อมารชชิ่งควินทอม  
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
๑๑๐,๒๐๐ บาท

- - 220,400 110,200 - 

19) จัดซื้อมารชชิ่งกลองใหญ
พรอมชุดสายสะพาย 
จํานวน  5  ชุด ๆ ละ 
๖๑,๒50 บาท

- - 183,750 122,500 - 

20) จัดซื้อฉาบเดินแถว 
จํานวน 2 คู ๆ ละ 
๑๙,๓๐๐ บาท  (เปนวัสดุ)

- - 38,600 - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 23 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

21) จัดซื้อทรอมโบน 
จํานวน  5  เครื่อง ๆ ละ 
๗๓,๕๙๐ บาท

- - 220,770 147,180 - 

22) จัดซื้อปคโคโล 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
๔๓,๐๐๐ บาท

- - 43,000 - - 

23) จัดซื้อฟลุท จํานวน 
2  เครื่อง ๆ ละ 
๒๖,๐๐๐ บาท

- - 52,000 - - 

24) จัดซื้อบีแฟลตคลาริเน็ท
จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 
๒๖,๐๐๐ บาท

- - 78,000 52,000 - 

25) จัดซื้ออัลโตแซกโซโฟน
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
๖๘,๐๐๐ บาท

- - 68,000 68,000 - 

26) จัดซื้อเทเนอรแซกโซโฟน
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
๗๙,๐๐๐ บาท

- - 79,000 79,000 - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 24 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

27) จัดซื้อบาริโทนแซกโซโฟน
 จํานวน 1  เครื่อง

- - 295,000 - - 

28) จัดซื้อธงแสดงพรอม
ดามและหัวถวง จํานวน  
20  ชุด ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท
(เปนวัสดุ)

- - 30,000 - - 

29) จัดซื้อปนไรเฟล
จํานวน จํานวน 20 อัน ๆ 
ละ ๓,๐๐๐ บาท

- - 30,000 30,000 - 

30) จัดซื้อขาตั้งกลองมารชชิ่ง
จํานวน 5 อัน ๆ ละ 
๒,๐๐๐ บาท (เปนวัสดุ)

- - 10,000 - - 

31) จัดซื้อขาตั้งกลองสแนร 
จํานวน 5 อัน ๆ ละ
๒,๐๐๐ บาท (เปนวัสดุ)

- - 10,000 - - 

32) จัดซื้อสแตนดตั้งโนต 
จํานวน 55 อัน ๆ ละ 
๘๐๐ บาท (เปนวัสดุ)

- - 44,000 - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 25 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

33) จัดซื้อตูแอมป
ลําโพงกีตาร จํานวน 1 ตู

- 17,000 - - - 

34) จัดซื้อตูแอมปลําโพง
คียบอรด จํานวน 1 ตู

- 20,000 - - - 

35) จัดซื้อเบสไฟฟา 
จํานวน  1  ตัว

- 30,000 - - - 

36) จัดซื้อกีตารไฟฟา 
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 
๑๒,๕๐๐ บาท

- 25,000 - - - 

37) จัดซื้อกีตารโปรงไฟฟา 
จํานวน  1  ตัว

- 7,000 - - - 

38) จัดซื้อกีตารโปรงอคลูสติก
จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 
5,000 บาท
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

 -    25,000  -    -    -   

39) จัดซื้อชุด mixer 
ปรับเสียง จํานวน 1 ชุด

- - 100,000 - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 26 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

40) จัดซื้อไมโครโฟน จํานวน 
4 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

 -    16,000  -    -    -   

41) จัดซื้อไมคกลองใหญ 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 
๗,๐๐๐ บาท

- 7,000 - - - 

42) จัดซื้อไมคกลองทอม 
กลองสแนร จํานวน  3  
ตัว ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท

- 36,000 - - - 

43) จัดซื้อขาตั้งไมโครโฟน 
จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 
1,000 บาท
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

 -    4,000  -    -    -   

44) จัดซื้อกีตารโปรงคลาสสิค
จํานวน  5 ตัวๆ ละ 
๑,๖๐๐ บาท

- 8,000 - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 27 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

45) จัดซื้อไมโครโฟน
กลองชุด 7 ตัว จํานวน 1 ชุด  
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 30,000 - - - 

46) จัดซื้อ บี บี แฟลต 
มารชชิ่ง ทูบา จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 420,000 420,000 - - 

47) จัดซื้อ บี แฟลต มารชิ่ง
บาริโทน จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 
110,000 บาท   
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 440,000 - - - 

48) จัดซื้อ บี บี แฟลต 
คอนเวอททิเบิ้ล ทูบา 
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 
245,000 บาท 
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 490,000 - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 28 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

1) จัดซื้อชุดทดลองสเปกตรัม
แกสจํานวน  6  ชุด ๆ ละ 
๔,๕๐๐ บาท

27,000 - - - - 

2) จัดซื้อชุดซอมอุปกรณและ
เก็บชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 
๑,๓๐๐ บาท

7,800 - - - - 

3) จัดซื้อชุดทดลอง
แมเหล็กไฟฟา จํานวน 
6 ชุดๆ ละ ๑,๖๐๐ บาท

9,600 - - - - 

4) จัดซื้อชุดทดลอง
แรงเสียดทาน จํานวน 
6 ชุด ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท

24,000 - - - - 

5) จัดซื้อหมอแปลงไฟฟา  
จํานวน  6 ชุด ๆ ละ 
๓,๐๐๐ บาท

18,000 - - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 29 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

6) จัดซื้อเครื่องเคาะสัญญาณ 
ไฟฟา จํานวน  6 ชุด ๆ ละ 
๑,๒๐๐ บาท

7,200 - - - - 

7) จัดซื้อชุดทดลองการ
เคลื่อนที่แบบวิถีโคง 
จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 
๖๐๐ บาท

3,600 - - - - 

8) จัดซื้อชุดสาธิตโฟโต
อิเล็กทริก จํานวน 6 ชุด ๆ 
ละ ๑,๖๐๐ บาท

9,600 - - - - 

9) จัดซื้อชุดสาธิตไฟฟา 3 เฟส
จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 
๓,๐๐๐ บาท

18,000 - - - - 

10) จัดซื้อชุดทดลองถาดคลื่น
จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 
๔,๐๐๐ บาท

24,000 - - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 30 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

11) จัดซื้อชุดสาธิตแรงกระทํา
ระหวางเสนลวดตัวนําไฟฟา
ขนาน จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 
๒,๔๐๐ บาท

14,400 - - - - 

12) จัดซื้อเครื่องวัดความดัน
อากาศ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 
๑๒,๐๐๐ บาท

24,000 - - - - 

13) จัดซื้อเครื่องวัด
ความเขมเสียง จํานวน 
2 ชุด ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท

16,000 - - - - 

14) จัดซื้อเครื่องวัด
ความเขมแสง จํานวน
 2 ชุด ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท

11,000 - - - - 

15) จัดซื้อเครื่องมือวัดเก็บ
วิเคราะหทางวิทยาศาสตร
แบบดิจิตอล สาขาฟสิกส 
จํานวน  2  ชุด ๆ ละ
๙๐,๐๐๐ บาท

180,000 - - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 31 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

16) จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธอากาศ 
จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 
๒,๕๐๐ บาท

15,000 - - - - 

17) จัดซื้อกลองจุลทรรศน
แบบสเตอริโอ จํานวน  
6  ตัว ๆ ละ ๒๑,๖๐๐ บาท

129,600 - - - - 

18) จัดซื้อกลองจุลทรรศน
ชนิดกระบอกตาคู แบบ
LED จํานวน  8  ตัว ๆ ละ 
๓๒,๐๐๐ บาท

256,000 - - - - 

19) จัดซื้อเครื่องชั่งไฟฟา
สําหรับงานวิเคราะห 
ชั่งไดละเอียด 0.001 กรัม
จํานวน  3  เครื่อง ๆ ละ 
๑๗,๓๐๐ บาท

51,900 - - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 32 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

20) จัดซื้อเครื่องถายทอด
สัญญาณภาพ จํานวน 
2 ชุด ๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท

46,000 - - - - 

21) จัดซื้อตูถายเชื้อแบบมี 
Lamminar Flow จํานวน  
2  ชุด ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท

40,000 - - - - 

22) จัดซื้อหมอนึ่งอัดไอ 
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 
๓๖,๐๐๐ บาท

72,000 - - - - 

23) จัดซื้อเครื่องมือวัดเก็บ
วิเคราะหทางวิทยาศาสตร
แบบดิจิตอล (Data Logger) 
พรอมหัววัดคาทางชีววิทยา 
จํานวน 2  ชุด ๆ ละ 
๙๐,๐๐๐ บาท

180,000 - - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 33 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

24) จัดซื้อชุดอาง
ลางเครื่องมือวิทยาศาสตร 
จํานวน ๑๐ ชุดๆ
ละ ๑๒,๐๐๐ บาท

120,000 - - - - 

25) จัดซื้อตูเก็บอุปกรณ
วิทยาศาสตร จํานวน ๘ ตู ๆ 
ละ ๑๕,๐๐๐ บาท

120,000 - - - 

26) จัดซื้อตูเก็บสารเคมี 
๔ ตู ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท

48,000 - - - - 

27) จัดซื้อที่คว่ําเครื่องแกว
ทดลองวิทยาศาสตร จํานวน 
๕ ตัว ๆ ละ ๕,๖๐๐ บาท

28,000 - - - - 

28) จัดซื้อแทนรองยืน 
จํานวน ๕ ชุด ๆ ละ 
๑๓,๕๐๐ บาท

67,500 - - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 34 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

29) จัดซื้อกลองโทรทรรศน 
แบบหักเหแสง ขนาด 6 นิ้ว 
แบบมีมอเตอรตามดาว 
จํานวน 1 ตัว    
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 73,000 - - - 

30) จัดซื้อกลองโทรทรรศน
แบบสะทอนแสง ขนาด 8 นิ้ว 
ฐานแบบอัลตาซิมุท แบบมี
มอเตอรตามดาว 
จํานวน 1 ตัว        
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 75,000 - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 35 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

31) จัดซื้อกลองโทรทรรศน
แบบสะทอนแสง ขนาด 8 นิ้ว
ฐานแบบอิเควเตอเรียล 
แบบมีมอเตอรตามดาว 
จํานวน 1 ตัว                  
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 73,500 - - - 

32) จัดซื้อกลองโทรทรรศน
แบบผสม ขนาด 8 นิ้ว ฐาน
แบบอัลตาซิมุท แบบมี
มอเตอรตามดาว จํานวน
 1 ตัว  จัดซื้อตามคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 125,000 - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 36 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

33) จัดซื้อกลองโทรทรรศน
แบบผสม 8 นิ้ว ฐานแบบ
อิเควเตอเรียล แบบมีมอเตอร
ตามดาว จํานวน 1 ตัว 
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 105,000 - - - 

34) จัดซื้อกลองสองทางไกล 
แบบ 2 ตา จํานวน 12 
ตัว ๆ ละ 3,800 บาท       
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 45,600 - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 37 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

35) จัดซื้อเลเซอรสีเขียว
 ขนาด 100 mW  จํานวน 
4 อัน ๆ ละ 1,200 บาท
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 4,800 - - - 

36) จัดซื้อเลเซอรสีเขียว 
ขนาด 300 mW จํานวน 4 
อัน ๆ ละ 2,500 บาท
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 10,000 - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 38 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

37) จัดซื้อซอฟทแวรดารา
ศาสตร จํานวน 1 ชุด          
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 7,000 - - - 

38) จัดซื้อแผนที่ดาวของ 
15 องศาเหนือ จํานวน 
24 แผน ๆ ละ 75 บาท     
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 1,800 - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 39 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

39) จัดซื้อแผนที่ดาวละติจูด 
18 องศาเหนือ จํานวน 
24 แผน ๆ ละ 200 บาท     
 จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 4,800 - - - 

40) จัดซื้อกลองถายภาพดาว
เคราะห จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 9,000 - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 40 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

41) จัดซื้อแบบจําลองระบบ
สุริยะ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 
2,000 บาท        
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 4,000 - - - 

42) จัดซื้อลูกโลก 
จํานวน 1 ชุด    
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 2,000 - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 41 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

43) จัดซื้อทรงกลมทองฟาใส 
จํานวน 1 ชุด
จัดซ้ือตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 11,000 - - 

44) จัดซื้อโมเดลดวงจันทร 
จํานวน 1 ชุด
จัดซ้ือตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 5,200 - - - 

45) จัดซื้อโมเดลดาวอังคาร  
จํานวน 1 ชุด  
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 11,000 - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 42 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

46) จัดซื้อโมเดลดาวศุกร 
จํานวน 1 ชุด   
จัดซ้ือตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 11,000 - - - 

47) จัดซื้อกลองถายภาพ
ดิจิตัลแบบ SLR จํานวน 1 ชุด 
จัดซ้ือตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 30,000 - - - 

48) จัดซื้อกลองถายภาพ
ดาราศาสตร จํานวน 1 ชุด 
จัดซ้ือตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 29,000 - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 43 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

49) จัดซื้อกลองดูดวงอาทิตย 
จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 30,000 - - - 

50) จัดซื้อแบบจําลองดวง
อาทิตยโลกและดวงจันทร 
จํานวน 1 ชุด                 
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 11,000 - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 44 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

51) จัดซื้อโมบายระบบสุริยะ 
จํานวน 1 ชุด               
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 4,400 - - - 

52) จัดซื้อนาฬิกาแสดง
เฟสดวงจันทร  จํานวน 1 ชุด 
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑพ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 9,500 - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 45 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

53) จัดซื้อสเปกโตรมิเตอร 
จํานวน 12 เครื่อง ๆ ละ 
700 บาท
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 8,400 - - - 

ครุภัณฑกีฬา

1) จัดซื้ออุปกรณฝก
กลามเนื้อขารวม จํานวน 
1 เครื่อง
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 73,000 - - - 

2) จัดซื้ออุปกรณฝกกลามเนื้อ
ตนขาสวนหนา  
จํานวน 1 เครื่อง              
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 73,000 - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 46 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

3) จัดซื้ออุปกรณฝกกลามเนื้อ
ตนขาสวนหลัง 
จํานวน  1 เครื่อง              
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 73,000 - - - 

4) จัดซื้ออุปกรณฝก
กลามเนื้อทอง 
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 73,000 - - - 

5) จัดซื้อดัมเบลปรับน้ําหนัก 
10-50 ปอนด 
จํานวน 2 ชุด                   
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 47,600 - - - 

6) จัดซื้อลูว่ิงไฟฟา 
จํานวน 1 เครื่อง          
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 152,000 - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 47 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

7) จัดซื้อมาราบฝกดัมเบล 
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 
4,000 บาท  
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 8,000 - - - 

ครุภัณฑงานบานงานครัว

1) จัดซื้อตูทําขนมอบ 
จํานวน 1 เครื่อง

- 70,000 - - - 

2) จัดซื้อเครื่องตีผสม
พรอมอุปกรณ จํานวน 
3 เครื่อง ๆ ละ
๕๐,๐๐๐ บาท

50,000 50,000 50,000 - 

3) จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น-
น้ํารอน 2 กอก 
จํานวน 1  เครื่อง

12,000 - - - - 

4) จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น 
จํานวน 11 เครื่อง ๆ ละ 
๔๐,๐๐๐ บาท

120,000 120,000 120,000 80,000 - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 48 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ครุภัณฑการเกษตร

5) จัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล
พรอมอุปกรณ

52,000 - - - 

ครุภัณฑสํานักงาน

1) จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน
จํานวน 20 ตู ๆ ละ 
๕,๕๐๐ บาท

27,500 27,500 27,500 - 27,500 

2) จัดซื้อตูลอกเกอร 
แบบ 18 ชอง  จํานวน 
64 ตู ๆ ละ 8,๐๐๐ บาท

28,000 140,000 160,000 160,000 - 

3) จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 
ชนิดบานเลื่อนกระจก  
จํานวน  29 ตู ๆ ละ 
๕,๐๐๐ บาท

30,000 30,000 30,000 30,000 25,000 

4) จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 
ชนิดบานเลื่อนแบบทึบ 
จํานวน  1  ตู

5,500 - - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 49 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

5) จัดซื้อตูระบบมือผลัก
รางเลื่อนแบบสองตอน 
ขนาด 258ก/182ล/221ส 
cm ประกอบดวย 
2 ตูเดี่ยว และ 2 ตูคู 
แบบ 2 ตอน ชองทางเดิน  
64 mm จํานวน 6 ชุดๆ ละ 
๙๐,๓๐๐ บาท

270,900 270,900 - - - 

6) จัดซื้อโตะหมู 9 
จํานวน 1  ชุด

8,500 - - - - 

7) จัดซื้อชุดรับแขกทําจาก
ไมจริง จํานวน 1 ชุด

30,000 - - - - 

9) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวนชนิดแขวน 
ขนาด 13,000 บีทียู    
จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ 
๒๓,๐๐๐ บาท

- - - 46,000 - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 50 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

10) จัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง
ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 
122 ตัว ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท

183,000 - - - 

11) จัดซื้อเครื่องเขาเลม
สันหวง จํานวน  1  เครื่อง

3,000 - - - 

12) จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร  
จํานวน  63  ตัว ๆ ละ 
๒,๐๐๐ บาท

- - 126,000 - 

13) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวนชนิดแขวน 
ขนาด 18,000 บีทียู 
จํานวน  2 เครื่องๆ ละ 
32,๐๐๐ บาท

- - - - 64,000 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 51 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

14) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน (แบบแขวน
พรอมติดตั้ง) ขนาด 
36,000 บีทียู 
จํานวน 13 เครื่อง ๆ ละ 
47,000 บาท

- - - - 611,000 

15) จัดซื้อโตะสํานักงาน 
ขนาด 150x75x75 ซม. 
จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 
3,500 บาท

- - - - 10,500 

16) จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 
มีลอเลื่อน จํานวน 3 ตัว ๆ 
ละ 1,500 บาท

- - - - 4,500 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 52 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

17) จัดซื้อตูเหล็กรางเลื่อน 
แบบมือผลัก ชนิด 6 ตู  
จํานวน 7 ชุด ๆ ละ 
67,000 บาท โครงสราง
ทําดวยเหล็ก ประกอบดวย 
ตูเดี่ยว 2 ตู  และตูคู 2 ตู 
ขนาดรวมกันไมนอยกวา 
914x2,540x1,980 
มิลลิเมตร (กวางxยาวxสูง)  
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

 -   187,650 268,000  -    -   

18) จัดซื้อโตะทํางาน
พรอมเกาอี้ จํานวน 
30 ชุดๆ ละ 4,600 บาท 
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 138,000 - - - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 53 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1) จัดซื้อรถยนตโดยสาร 
๒๕ ที่นั่ง  จํานวน  1  คัน

- 3,500,000 - - - 

2) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 4 ตัน 6 ลอ 
จํานวน 1 คัน     
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 1,570,000 - - - 

32 จัดหาครุภัณฑสนับสนุนการ
เรียนการสอน (กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร)

เพื่อใหโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย (จิระประวัติ) 
นครสวรรค มีครุภัณฑ
สําหรับจัดการเรียนการสอน
อยางเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ

จัดซื้อครุภัณฑ ดังนี้
 - เกาอี้ สําหรับใชใน
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
ชนิดเบาะไม  จํานวน 
80 ตัว ๆ ละ 1,450 บาท

- 116,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผูใชงาน 
อยูในระดับดี 
ไมนอยกวา
รอยละ 80

โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย (จิรประวัติ)
 นครสวรรค 
มีครุภัณฑสําหรับ
การจัดการเรียน
การสอนอยาง
เพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ

กอง
การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 54 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

33 พัฒนาหองเรียนสะเต็มศึกษา
และจัดหาสื่อเรียนรู 
(ชุดหุนยนตพรอมอุปกรณ)

1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
เรียนรูผานกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา โดยฝกทักษะทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิศวกรรมและคณิตศาสตร 
ดวยการลงมือปฏิบัติจริง
2. เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะ
ในการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร และสามารถ
พัฒนาสิ่งประดิษฐซ่ึงเปน
พื้นฐานทางดาน
วิศวกรรมศาสตร

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และ
สื่อการเรียนรู (ชุดหุนยนต
พรอมอุปกรณ) สําหรับนํามา
ใชในการจัดการเรียนการสอน
หองเรียนสะเต็มศึกษา 
จํานวน 15 รายการ แยกเปน
   1) ครุภัณฑสํานักงาน 
จํานวน 4 รายการ ไดแก 
     (1.1) เคานเตอร
หนาหองเรียนพรอมเกาอ้ี
สําหรับผูสอน จํานวน 2 ชุด ๆ
 ละ 24,150 บาท
    (1.2) โตะทํากิจกรรมกลุม
พรอมเกาอี้ จํานวน 10 ชุด ๆ 
ละ 13,900 บาท เปนเงิน 
139,000 บาท
   

- 1,000,000 - - - ความพึงพอใจของ
ผูใชงาน 
อยูในระดับดี 
ไมนอยกวา
รอยละ 80

โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย (จิรประวัติ) 
นครสวรรค มีครุภัณฑ
สําหรับการจัดการ
เรียนการสอนอยาง
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษาฯ
(รร.สวนกุหลาบฯ)
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

    (1.3) ชั้นเก็บอุปกรณแบบ
ลอเลื่อน 21 ชอง จํานวน 
2 อัน ๆ ละ 38,000 บาท 
เปนเงิน 76,000 บาท
    (1.4) เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวนชนิดแขวน 
ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
32,400 บาท 
เปนเงิน 129,600 บาท
  2) วัสดุสํานักงาน 
จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 
108,900 บาท  ไดแก 
แผนปูพื้น EVA ในหองเรียน
  3) วัสดุการศึกษา จํานวน 
10 รายการ  เปนเงิน 
198,200 บาท ไดแก    
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

    - ชุดหุนยนตเพื่อเรียนรู
ระดับพื้นฐานสะเต็มศึกษา
   - ชุดอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับ
หุนยนตเพื่อการเรียนรู
ระดับพื้นฐานสะเต็มศึกษา
    - ชุดสายชารจแบตเตอรี่
หุนยนต
   - ชุดระบบควบคุมการ
เคลื่อนที่ของหุนยนต
   - ชุดออกแบบโครงสราง
วิศวกรรมสําหรับหุนยนต 
  - ชุดออกแบบโครงงาน
วิทยาศาสตรสําหรับหุนยนต
  - ชุดสนามจําลองสําหรับ
หุนยนตพรอมภารกิจ
  - ชุดสื่อชวยสอนสําหรับชุด
สนามจําลองสําหรับหุนยนต
    - ชุดพัฒนาทักษะการเรียนรู
สะเต็มศึกษา
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

34 ปรับปรุงและซอมแซม เพื่อปรับปรุงและซอมแซม ปรับปรุงและซอมแซมอาคาร 2 - - 4,700,000 - - ความพึงพอใจ อาคาร 2 ไดรับการ กองการศึกษาฯ

อาคาร 2 โรงเรียนสวนกุหลาบ อาคาร 2 ใหมีสภาพที่ดีสามารถ ไดแก งานรื้อถอน, งานเสริม ของผูใชอยูในระดับดี ปรับปรุงซอมแซมและ (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กําลังโครงสรางคาน,งานโครงสราง ไมนอยกวารอยละ 80 สามารถใชงานได
(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม ค.2 ล.6) พื้นและผิวพ้ืน, งานหลังคาอาคาร, มีประสิทธิภาพ

งานหลังคาคลุมบันได,งานหอง

ใตถุนอาคาร, งานประตูและ

หนาตาง, งานทาสี, งานไฟฟา
รายละเอียดตามแบบท่ี อบจ.กําหนด  

๓๕ กอสรางรั้วมาตรฐาน ๙ กอน เพื่อปองกันทรัพยสิน กอสรางร้ัวอิฐบลอคสูง 2.00 เมตร  -  - 2,000,000  -  - ความพึงพอใจ โรงเรียนสวนกุหลาบ กองการศึกษาฯ

(ไมตอกเข็ม) และนักเรียนของโรงเรียน ยาว 547 เมตร พรอมร้ัวลวดหนาม อยูในระดับดี วิทยาลัย (จิรประวัติ)  (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

(โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย ดานบน รายละเอียดตามแบบที่ ไมนอยกวารอยละ ๘๐  นครสวรรค มีรั้วเพื่อ

(จิรประวัติ) นครสวรรค) (จิรประวัติ) นครสวรรค อบจ.กําหนด ปองกันทรัพยสินและ

ใหปลอดภัย นักเรียนใหปลอดภัย
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

๓๖ ปรับปรุงสนามฟุตบอล เพื่อใหนักเรียนของโรงเรียน- ปรับปรุงสนามฟุตบอล ลู-ลานกรีฑา  -  - 28,000,000  -  - ความพึงพอใจ สนามฟุตบอลโรงเรียน- กองการศึกษาฯ

ลู-ลานกรีฑาวัสดุยางสังเคราะห สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) วัสดุยางสังเคราะหพื้นที่ อยูในระดับดี สวนกุหลาบวิทยาลัย  (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครสวรรค ไดมีสนามฟุตบอล 18,000 ตารางเมตร ไมนอยกวารอยละ ๘๐ (จิรประวัติ) นครสวรรค

(จิรประวัติ) นครสวรรค ที่ดีและมีคุณภาพ รายละเอียดตามแบบที่ อบจ. ไดรับการปรับปรุง

กําหนด ซอมแซมใหมีคุณภาพ

37 จัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสถานศึกษามีปจจัย จัดซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน - 200,000 - - - ความพึงพอใจของ นักเรียนมีทักษะการ กองการศึกษาฯ

(ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สื่ออิเล็กทรอนิกสที่จําเปน 24 รายการ อาทิเชน ของผูใชสื่ออิเล็ก- เรียนรูและนวัตกรรม  (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

(จิรประวัติ) นครสวรรค) ตอการจัดการเรียนการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส รวมระดับ ทรอนิกส อยูใน จากปจจัยสื่ออิเล็ก

อยางเพียงพอ ชั้น ม.1 - ม.6 (8 กลุมสาระ ระดับดีขึ้นไป ทรอนิกสในการจัด

การเรียนรู), สื่ออิเล็กทรอนิกส ไมนอยกวา การเรียนการสอน

รวมชวงชั้น ม.1 - ม.3 รอยละ 80

(8 กลุม สาระการเรียนรู), 

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

รวมชวงชั้น ม.4 - ม.6 

(8 กลุมสาระการเรียนรู) ฯลฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 59 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

38 อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา 1. เพื่อสรางความรูความเขาใจ จัดอบรมเชิงวิชาการเก่ียวกับ - - 500,000 500,000 500,000 ระดับความพึงพอใจ ผูเขารวมโครงการมี กองการศึกษาฯ

ดูงานโรงเรียนตนแบบ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการ แนวทางการจัดการศึกษาในดานตางๆ ของผูเขารวมโครงการ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ศึกษาในดานตางๆ และจัดการศึกษาดูงานโรงเรียน อยูในระดับดี แนวทางการจัดการศึกษา

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ตนแบบ (Best Practice) เกี่ยวกับ ไมนอยกวา รอยละ 80 ในดานตางๆ และได

กับบุคลากรของโรงเรียนตนแบบ งานทั้ง 6 ดานของสถานศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียน

เกี่ยวกับงานทั้ง 6 ดาน ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา ตนแบบเพื่อมาพัฒนา

ของสถานศึกษา รวมถึงขาราชการและพนักงานจาง การจัดการศึกษาของ

ขององคการบริหารสวนจังหวัด โรงเรียนสังกัดใหมี

นครสรรค คุณภาพมากยิ่งขึ้น

39 ประกวดคําขวัญตอตาน เพื่อสรางความตระหนักรูความ จัดประกวดคําขวัญตอตานการ ระดับความพึงพอใจ นักเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

การทุจริต ตื่นตัว เห็นความสําคัญและ ทุจริตใหกับนักเรียนในสังกัด ของผูเขารวมโครงการ องคการบริหารสวน  (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม หันมาสนใจปญหาการทุจริต องคการบริหารสวนจังหวัด อยูในระดับดี ไมนอยกวา จังหวัดนครสวรรค

 ค.1/61 ผ.06 ล.1) คอรรัปชั่นที่เกิดขึ้นและพรอม นครสวสรรค อยางนอยระดับ รอยละ 80 ไดตระหนักรู ตื่นตัว

ที่จะเปนกําลังสําคัญในการ ชั้นละ 5 คําขวัญ เห็นความสําคัญและ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น หันมาสนใจปญญหา

และการโกงทุกรูปแบบ ใหกับ การทุจริตคอรรัปชั่น

นักเรียนในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 60 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

40 คายคุณธรรม (โรงเรียนสวน เพื่อสรางความรูความเขาใจ จัดฝกอบรมเขาคายคุณธรรม ระดับความพึงพอใจ นักเรียนผูเขารับการ กองการศึกษาฯ

กุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติ ใหกับนักเรียนในสังกัดองคการ ของผูเขารวมโครงการ ฝกอบรมมีความรูความ

นคสวรรค) ตามหลักธรรมคําสอนของ บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เขาใจเก่ียวกับการ

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม พระพุทธศาสนาและประพฤติ จํานวน 250 คน ประพฤติปฏิบัติตน

ค.1/61 ผ.06 ล.2) ปฏิบัติตนใหอยูในศีลธรรม ตามหลักธรรมคําสอน

มีคุณธรรมจริยธรรม ใหกับ ของพระพุทธศาสนาและ

นักเรียนในสังกัดองคการ ปฏิบัติตนอยูในศีลธรรม 

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีคุณธรรม จริยธรรม

รวม  40 โครงการ 22,251,900 36,590,650 50,908,170 18,446,230 13,788,600 

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 61 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  สงเสริมการเรียนรูการศึกษาใหแก เด็ก เยาวชนและประชาชน

3.1 แผนงาน  การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

๑ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสรางทักษะทาง จัดฝกอบรมพัฒนาทักษะ 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ ประชาชนและบุคลากร กองการศึกษาฯ

เพื่อใชในชีวิตประจําวัน ดานภาษาอังกฤษในชีวิต ดานภาษาอังกฤษเพื่อใช ของผูเขารวมโครงการ มีการพัฒนาทักษะทาง

(ทบทวนแผนฯ  ผ.06 ล.1) ประจําวัน ใหแก ประชาชน ในชีวิตประจําวัน  ใหแก อยูในระดับดี ภาษาอังกฤษ และ

ทั่วไปและบุคลากรในสังกัด ประชาชนทั่วไปและบุคลากรใน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ สามารถนําไปใชในชีวิต

องคการบริหารสวนจังหวัด สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ประจําวันได

นครสวรรค นครสวรรค จํานวน 80 คน

ทั่วไป

รวม   1   โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 62 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  สงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกายและการแขงขันกีฬาในทุกประเภท

3.2 แผนงาน  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

๑ แขงขันกีฬาอนุบาลเกมส เพื่อใหเด็กนักเรียนระดับ จัดการแขงขันกีฬาอนุบาล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ๑. ความพึงพอใจของ เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย กองการศึกษาฯ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.1) ปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาล ใหเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ผูเขารวมโครงการอยู ของโรงเรียนอนุบาล 

ในเขตจังหวัดนครสวรรค ของโรงเรียนอนุบาล ในเขต ในระดับดี ไมนอยกวา ในเขตจังหวัดนครสวรรค

ไดมีการออกกําลังกาย จังหวัดนครสวรรค รอยละ ๘๐ ไดมีการออกกําลังกาย

และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และมีสุขภาพแข็งแรง

๒ สุขภาพดี มีสุข เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชน จัดกิจกรรมใหความรู ความพึงพอใจของ เด็ก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษาฯ

(ทบทวนแผนฯ ผ.06 ล.1) และบุคลากรขององคการบริหาร และทดสอบสมรรถภาพ ผูเขารวมโครงการอยู และบุคลากรขององคการ

สวนจังหวัดนครสวรรคไดมี ทางกาย จํานวน 10๒๐๐ คน ในระดับดี ไมนอยกวา บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

ความรู และไดทดสอบ รอยละ ๘๐ มีความรู และไดทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย และ สมรรถภาพทางกาย และ

ไดรับการสงเสริมในการ ไดออกกําลังกายท่ีเหมาะสม

ออกกําลังกายที่เหมาะสม

๓ เลนกีฬาวันละนิด เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชน จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย ความพึงพอใจของ เด็ก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษาฯ

ชีวิตเปลี่ยน และบุคลากรขององคการ และเลนกีฬา จํานวน ผูเขารวมโครงการอยู และบุคลากรของ

(ทบทวนแผนฯ ผ.06 ล.2) บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ๕๐ คน ในระดับดี ไมนอยกวา องคการบริหารสวนจังหวัด

ไดรับการสงเสริมในการ รอยละ ๘๐ นครสวรรค 

ออกกําลังกายจากการเลนกีฬา ไดออกกําลังกาย

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 63



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  สงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกายและการแขงขันกีฬาในทุกประเภท

3.2 แผนงาน  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

4 จัดการแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ 
ครั้งที่ 40 "นครสวรรค
ศึกษาเกมส" ประจําป 
2562 และกีฬานักเรียน
คนพิการแหงชาติ 
ครั้งที่ 20 "ปากน้ําโพศึกษา
เกมส" ประจําป 2562
(ทบทวนแผนฯ  ค.3/61 
ผ.01 ล.1)

1. เพื่อสงเสริมการกีฬา
ใหขยายไปทั่วจังหวัด อําเภอ
ตําบล และหมูบาน
2. เพื่อใชโอกาสในการ
เปนเจาภาพแขงขันกีฬาฯ 
ระดับชาติ เปนสื่อในการ
ประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว ประเพณี 
วัฒนธรรมของจังหวัด
นครสวรรคใหเปนที่รูจัก

จัดการแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ 
ครั้งที่ 40 "นครสวรรค
ศึกษาเกมส" ประจําป 
2562 และกีฬานักเรียน
คนพิการแหงชาติ 
ครั้งที่ 20 "ปากน้ําโพศึกษา
เกมส" ประจําป 2562 
จํานวน 34 ชนิดกีฬา 
โดยเปนคาใชจาย
ในพิธีเปด-ปดการแขงขัน
กีฬาฯ

- 5,000,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ อยูใน
ระดับดีขึ้นไป
ไมนอยกวา
รอยละ 80

1. สามารถพัฒนา
มาตรฐานการกีฬาของ
จังหวัดนครสวรรค 
ใหมีคุณภาพสูงและ
สามารถยกระดับการกีฬา
ในระดับภูมิภาค
ใหมีความเขมแข็ง
2.สามารถเผยแพร
ภาพลักษณ ดานการ
ทองเที่ยว ประเพณี 
วัฒนธรรม สินคา OTOP 
ของทองถิ่น ของฝาก 
ของที่ระลึกของังหวัด
นครสวรรค ใหเปนที่รูจัก
และไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวางทั่วไป
และเปนการกระตุน
เศรษฐกิจของจังหวัด
นครสวรค

กอง
การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 64



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  สงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกายและการแขงขันกีฬาในทุกประเภท

3.2 แผนงาน  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

5 แขงขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.1)

  1. เพื่อเสริมสราง
การมีสวนรวมและกระตุน
ใหประชาชนไดตระหนักถึง
ความสําคัญในการ
ออกกําลังกาย
  2. เพื่อสรางความสามัคคี
ความสัมพันธในกลุม
ประชาชน กลุมเครือขาย
ที่เกี่ยวของ

จัดกิจกรรมการแขงขัน
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
ใหกับประชาชนทั่วไป

500,000 500,000 - - - รอยละ 75 ของ
ผูเขารวมโครงการ
 มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา
ระดับ 3

  1. ประชาชนมี
สุขภาพรางกายที่ดี
และตระหนักถึง
ความสําคัญของ
การออกกําลังกาย
  2. ประชาชนได
ออกกําลังกายรวมกัน 
กอใหเกิดความรัก 
ความสามัคคี 
ความสัมพันธอันดี
ในหมูคณะ

กองกิจการ
สภาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 65



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  สงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกายและการแขงขันกีฬาในทุกประเภท

3.2 แผนงาน  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

6 เขารวมการแขงขันกีฬา
สภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด และ/หรือ
กีฬาองคการบริหาร
สวนจังหวัด
(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.3)

เพื่อสงเสริมใหเกิดความ
สามัคคีและเชื่อม
ความสัมพันธอันดีระหวาง
ผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวน
จังหวัด ขาราชการ 
ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง ขององคการ
บริหารสวนจังหวัด

เขารวมการแขงขันกีฬาสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด
และ/หรือกีฬาองคการบริหาร
สวนจังหวัด

1,000,000 1,000,000 - - - รอยละ 70 ของ
ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจ 
ระดับ 3

ผูบริหาร สมาชิกสภา 
อบจ. ขาราชการ 
ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง 
ที่เขารวมการแขงขัน
กีฬาองคการบริหาร
สวนจังหวัด เกิดความ
สามัคคีและเชื่อม
ความสัมพันธ

กองกิจการ
สภาฯ

รวม    6   โครงการ 1,650,000 6,650,000 150,000 150,000 150,000 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (3) - 66



ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 4   อนุรักษและสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และปราชญชาวบาน

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

3.2 แผนงาน  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 อนุรักษวัฒนธรรมไทย 
"คูมือประเพณี"
(ทบทวนแผนฯ 
เพิ่มเติม ค.1/61 
ผ.01 ล.1)

เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน 
ประชาชน ไดเรียนรู และ
อนุรักษประเพณีอันดีงาม
ของจังหวัดนครสวรรค

จัดทําคูมือประเพณี 
แจกจายประชาสัมพันธใหกับ
เขตชุมชน/โรงเรียน/
หนวยงาน/วัดในเขตพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค 
จํานวน 1,000 เลม

50,000  -    -    -   ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
อยูในระดับดี 
ไมนอยกวา
รอยละ 80

เด็ก เยาวชน ประชาชน
มีความรูและไดอนุรักษ
ประเพณีอันดีงามของ
จังหวัดนครสวรรค

กองการศึกษาฯ

๒ จัดงานประเพณีแขงขันเรือยาว เพื่อเปนการอนุรักษและ จัดการแขงขันเรือยาวประเพณี 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจของ การแขงขันเรือยาว กองการศึกษาฯ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01 ล.1) สงเสริมการแขงขันเรือยาว ประเภทตาง ๆ เชน ประเภท ผูเขารวมโครงการอยู ประเพณี ไดรับการอนุรักษ

ประเพณีใหคงอยูสืบไป เรือยาวใหญ เรือยาวกลาง ในระดับดี ไมนอยกวา และสงเสริมใหคงอยูสืบไป

เรือยาวเล็ก เปนตน รอยละ ๘๐

๓ อุดหนุนมูลนิธิสงเสริมงาน เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม จัดงานประเพณีแหเจาพอ- 3,500,000 3,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีสวนรวมในการ กองการศึกษาฯ

ประเพณีแหเจาพอ-เจาแม ในการอนุรักษ และสืบสาน เจาแมปากน้ําโพ อยูในระดับดี อนุรักษ และสืบสาน

ปากน้ําโพ โครงการอนุรักษ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม จํานวน 12 วัน 12 คืน ไมนอยกวา วัฒนธรรมประเพณี

และสงเสริมงานประเพณี ของจังหวัดนครสวรรค รอยละ 80 อันดีงามของจังหวัด

แหเจาพอ-เจาแมปากนํ้าโพ  ใหคงอยูสืบไป นครสวรรค ใหคงอยูสืบไป

(ทบทวนแผนฯ  ผ.02 ล.1)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
 ผ.02 (3) - 67



ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 4   อนุรักษและสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และปราชญชาวบาน

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

3.2 แผนงาน  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

๓ สงเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน จัดกิจกรรมในวันธรรมสวนะ ความพึงพอใจของ เด็ก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษาฯ

"สัปดาหบุญพัฒนา" ประชาชนและบุคลากรของ (วันพระ) ในจังหวัดนครสวรรค ผูเขารวมโครงการ และบุคลากรขององคการ

(ทบทวนแผนฯ  ผ.06 ล.1) องคการบริหารสวนจังหวัด เชน ทําบุญตักบาตร อยูในระดับดี บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค มีสวนรวมในการ ถวายภัตตาหารแดพระสงฆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ นครสวรรค เขารวม

ทํานุบํารุง สืบทอดมีจิตสํานึก ฟงธรรมเทศนาและกิจกรรม ในการทํานุบํารุง สืบทอด

และสรางจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน โดยมีกลุม มีจิตสํานึกและสราง

เพื่อประโยชนสวนรวม เปาหมายไดแก เด็ก เยาวชน จิตสาธารณะ

ประชาชน จํานวน 50 คน เพื่อประโยชนสวนรวม

๔ ตนกลาวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียน จัดฝกกิจกรรมใหความรู ความพึงพอใจของ เด็กนักเรียน และเยาวชน กองการศึกษาฯ

(ทบทวนแผนฯ ผ.06 ล.3) มีความรูความเขาใจ ดานกลาวัฒนธรรม ใหกับ ผูเขารวมโครงการอยู มีความรูความเขาใจ 

ในวัฒนธรรมอันดีงาม นักเรียนในสังกัดองคการ ในระดับดี ไมนอยกวา ในวัฒนธรรมอันดีงาม

สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค รอยละ ๘๐ สามารถปฏิบัติได

จํานวน 50 คน อยางถูกตอง

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
 ผ.02 (3) - 68



ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 4   อนุรักษและสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และปราชญชาวบาน

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

3.2 แผนงาน  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

5 มารยาทไทยและศาสนพิธี
(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง
 ค.2/61  ล.2)

เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัด
ไดมีความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติตนในพิธีทาง
ศาสนา ไดอยางถูกตองและ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
ในการรักษาพระพุทธศาสนา
สืบตอไป

จัดกิจกรรมฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับมารยาทไทยที่ดีและ
การปฏิบัติศาสนพิธีที่ถูกตอง 
ใหกับนักเรียนของสถานศึกษา
ในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค และ
นักเรียนในจังหวัดนครสวรรค
จํานวน 100 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการอยู
ในระดับดี ไมนอยกวา
รอยละ 80

เด็กนักรียนใน
สถานศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค และ
ในจังหวัดนครสวรรค ได
มีความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติตนในพิธีทาง
ศาสนาไดอยางถูกตอง
และปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีในการ
รักษาพระพุทธศาสนา
สืบตอไป

กองการศึกษาฯไมใช
งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
 ผ.02 (3) - 69



ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 4   อนุรักษและสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และปราชญชาวบาน

3.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

3.2 แผนงาน  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

6 สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น "ตามรอยคูมือ
ประเพณี"

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนและ
บุคลากรในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครสวรรคมีความรู
ความเขาใจและไดศึกษา
แหลงเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
ในจังหวัดนครสวรรค

นักเรียนและบุคลากรในสังกัด
องคการบริหารสวนนจังหวัด
นครสวรรค จํานวน 100 คน

 -    -   100,000 100,000 100,000 1. ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการอยูใน
ระดับดี ไมนอยกวา
รอยละ 80
2. แบบทดสอบ
ความรู

นักเรียนและบุคลากรใน
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครสวรรค
ไดรับความรูความเขาใจ
และไดศึกษาแหลง
เรียนรูดานศิลป
วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
ในจังหวัดนครสวรรค

กองการศึกษาฯ

รวม  6  โครงการ 4,000,000 4,150,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค

4.1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 กอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพื่อใหมีถังเก็บน้ําสํารองไวใช กอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. 500,000 - - 500,000 - - จํานวนถังเก็บน้ํา มีน้ําสํารองไวสําหรับ กองสงเสริมฯ

ขนาด  100  ลบ.ม ชวงภัยแลงและ/หรือหลังจาก ขนาด 100 ลูกบาศกเมตร สํารองที่ไดมาตรฐาน อุปโภค-บริโภคใน (สถานสงเคราะหฯ)

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-68 ล.1) ผานระบบกรองแลว จํานวน  4  ถัง ตามแบบ -ปริมาณน้ําที่สํารองไว สถานสงเคราะหได /กองชาง

มาตรฐานของกรมโยธาธิการ ใชในการอุปโภคบริโภค อยางเพียงพอ

และแบบของ อบจ. กําหนด

(ขนาด 10.0x10.0x1.0 เมตร)

2 กอสรางหลังคาอเนกประสงค เพื่อใหมีสถานที่จัดกิจกรรม กอสรางหลังคาอเนกประสงค 880,000 - - - -  - จํานวนพื้นที่ของ ผูสูงอายุหรือผูที่มา กองชาง

ภายในสถานสงเคราะห ฯ สําหรับผูสูงอายุและอํานวย ขนาดกวาง 6.5 เมตร  หลังคาอเนกประสงค ติดตอบริจาคสิ่งของ

(หนาอาคารโรงอาหาร) ความสะดวกผูสูงอายุและ ยาว  30 เมตร สูง  5  เมตร  - รอยละของผูสูงอายุ ใหกับสถานสงเคราะห

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-68 ล.2) ผูมาติดตอบริจาคสิ่งของ หรือตามแบบที่ อบจ.กําหนด มีความพึงพอใจ ไดรับความสะดวกใน

ใหสถานสงเคราะหคนชรา การจัดกิจกรรมตางๆ

บานเขาบอแกว

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (4) - 1



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค

4.1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

3 ปรับปรุงหองน้ําหองสุขา เพื่อใหผูสูงอายุมีหองน้ําและ ปรับปรุงหองอาบน้ํา และหองสุขา 600,000 - - - -  - จํานวนหองน้ํา ผูสูงอายุและผูพิการได กองชาง

ภายในสถานสงเคราะห หองสุขาในเรือนพักอาศัย ภายในสถานสงเคราะห หองสุขาที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวกสบาย

คนชราบานเขาบอแกว ที่ไดมาตรฐาน เพียงพอ คนชราบานเขาบอแกว  - รอยละของผูสูงอายุ ในการใชหองน้ํา

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-69 ล.3) และเหมาะสมกับสภาพ จํานวน 3 แหง ไดแก เรือนชงโค มีความพึงพอใจ

รางกาย เรือนชองนาง และบริเวณขาง

โรงอาหาร รายละเอียด

อางถึงตามแบบมาตราฐาน

สําหรับผูสูงอายุ และผูผิการ 

และตามแบบที่ อบจ.กําหนด

4 ปรับปรุงทางลาดสําหรับ เพื่อใหผูสูงอายุและผูพิการ ปรับปรุงทางลาดสําหรับ 150,000 150,000 100,000 100,000 100,000  - จํานวนทางลาด ผูสูงอายุและผูพิการ กองชาง

ผูสูงอายุและผูพิการ ไดรับความสะดวกในการ ผูสูงอายุ/ผูพิการ บริเวณอาคาร สําหรับผูพิการที่ได ที่ใชรถวิลแชร

ตามอาคารในสถานสงเคราะห ใชทางลาดที่ไดมาตรฐาน เรือนพยาบาล เรือนชงโค มาตรฐาน ไดรับความสะดวก

คนชราบานเขาบอแกว และเหมาะสม เรือนชองนาง อาคารกายภาพ  - รอยละของผูสูงอายุ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-69 ล.4) บําบัด ใหได ตามแบบ มีความพึงพอใจ

มาตรฐานกําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (4) - 2



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค

4.1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

5 ติดตั้งระบบสัญญาณ เพื่อจัดระบบการรักษาความ ติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุ 100,000 - - - -  - จํานวนสัญญาณ เจาหนาที่สามารถรับรู กองสงเสริมฯ

แจงเหตุฉุกเฉิน ปลอดภัย และสามารถให ฉุกเฉินตามอาคารเรือนนอน แจงเตือนเหตุฉุกเฉิน เหตุฉุกเฉินและเขา (สถานสงเคราะหฯ)

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-70 ล.5) ความชวยเหลือผูสูงอายุ และหองน้ําผูสูงอายุ ใหได  - รอยละของผูสูงอายุ ชวยเหลือผูสูงอายุ

ในเหตุฉุกเฉินไดทันที ตามมาตรฐานของงานบริการ มีความพึงพอใจ ไดทันเหตุ

ผูสูงอายุผูพิการ จํานวน 20 จุด

6 สปาอารมณดี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการ ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึงพอใจ ผูสูงอายุในสถาน กองสงเสริมฯ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-70 ล.6) ทางดานอารมณและจิตใจ พัฒนาการทางดานอารมณ ของผูสูงอายุตอการจัด สงเคราะหคนชรา (สถานสงเคราะหฯ)

ของผูสูงอายุใหดีขึ้น และจิตใจของผูสูงอายุ บริการ/กิจกรรมของ บานเขาบอแกว 

ในสถานสงเคราะหคนชรา สถานสงเคราะหฯ ไดเขาถึงบริการดานการ

บานเขาบอแกว สงเสริมสุขภาพจิตและ

สงเสริมพัฒนาการทาง

ดานอารมณเกิดความสุข

และความผอนคลาย

สามารถปรับตัวใหอยู

รวมกันในสถาน

สงเคราะหฯ 

ไดอยางมีความสุข
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค

4.1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

7 ธรรมะเดลิเวอรี่ เพื่อใหผูสูงอายุไดมีโอกาส ดําเนินการจัดกิจกรรมโดย 25,000 25,000 25,000 9,000 9,000 - รอยละความพึงพอใจ ผูสูงอายุสามารถ กองสงเสริมฯ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-71 ล.7) ฟงธรรมเทศนาอยางตอเนื่อง สงเสริมใหผูสูงอายุไดมีโอกาส ของผูสูงอายุตอการจัด ดําเนินชีวิตในชวง (สถานสงเคราะหฯ)

เขาถึงธรรมะไดมากขึ้น บริการ/กิจกรรมของ บั้นปลายไดอยาง

สนับสนุนใหใชหลักธรรม สถานสงเคราะหฯ เปนปกติสุข โดยมี

เปนแนวทางในการดําเนิน หลักธรรมเปนแนวทาง

ชีวิตในชวงบั้นปลายอยาง ในการดําเนินชีวิต

เปนปกติสุข ประจําวัน 

8 สรางอาชีพสรางรายได เพื่อใหผูสูงอายุในสถาน ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - รอยละความพึงพอใจ ผูสูงอายุไดใชเวลาวาง กองสงเสริมฯ

ผูสูงวัยไมไรคุณคา สงเคราะหคนชราบานเขา สงเสริมและสนับสนุนให ของผูสูงอายุตอการจัด ใหเกิดประโยชน (สถานสงเคราะหฯ)

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-71 ล.8) บอแกว ไดใชเวลาวางใหเกิด ผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเกิด บริการ/กิจกรรมของ มีกิจกรรมที่ชวยสราง

ประโยชนและมีรายไดเสริม ประโยชนมีกิจกรรมเสริม สถานสงเคราะหฯ รายไดและสามารถ

ทักษะเกี่ยวกับงานอาชีวะ  - รอยละของผูสูงอายุ ถายทอดภูมิปญญา

บําบัดและสามารถนําความรู ที่เขารับรวมกิจกรรม สูชุมชน ผูสูงอายุ

ที่ไดมาสรางงานสรางรายได สามารถนําไปประกอบ เกิดความภาคภูมิใจ

ผูสูงอายุรูสึกมีคุณคาและ อาชีพและมีรายได ในตนเองและดํารงอยู

สามารถถายทอดภูมิปญญา อยางมีศักดิ์ศรีของ

สูชุมชนได ความเปนมนุษย
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง
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4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค

4.1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

9 แพทยพบผูสูงอายุ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ ผูสูงอายุในสถานสงเคราะห 100,000 100,000 - - -  - จํานวนผูสูงอายุที่ ผูสูงอายุในสถาน กองสงเสริมฯ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-72 ล.9) ผูสูงอายุในสถานสงเคราะห คนชราบานเขาบอแกว ไดพบ เขารับการรักษาใน สงเคราะหคนชราบาน (สถานสงเคราะหฯ)

คนชราบานเขาบอแกว แพทยที่สถานสงเคราะหฯ โรงพยาบาลลดลง เขาบอแกว เขาถึง

ใหเขาถึงการบริการ จัดใหอยางนอยเดือนละ - รอยละความพึงพอใจ บริการทางการแพทย

ทางการแพทยไดอยางทั่วถึง 1 ครั้ง ของผูสูงอายุตอการจัด ที่จัดใหและไดรับการ

บริการ/กิจกรรมของ รักษาจากแพทยผู

สถานสงเคราะหฯ เชี่ยวชาญหรือแพทย

เฉพาะทางโดยตรง
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แบบ ผ.02
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ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค

4.1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)
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 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

10 ฝกอบรมบุคลากรและ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ดําเนินการจัดฝกอบรมและ 250,000 250,000 200,000 200,000 200,000  - รอยละความพึงพอใจ ผูเขารับการอบรม กองสงเสริมฯ

ศึกษาดูงาน บุคลากรสถานสงเคราะห ศึกษาดูงานเก่ียวกับการ ของผูเขารับการอบรม ไดรับความรูใหม ๆ (สถานสงเคราะหฯ)

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-72 ล.10) คนชราบานเขาบอแกว จัดสวัสดิการทางสังคมใหกับ ที่มีตอการจัดอบรมฯ มีโลกทัศน เงินอุดหนุนจากกรมฯ

ใหมีสมรรถภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรของสถานสงเคระห  - ผูเขารับการอบรม และมุมมอง

เพิ่มขึ้น คนชราบานเขาบอแกว สามารถนําผลจากการ เชิงเปรียบเทียบ

จํานวน  40 คน/ป ฝกอบรมไปใชในการ หนวยงานอ่ืน ๆ 

พัฒนาตนเอง/พัฒนางาน ที่เกี่ยวของกับการ

และองคกรไดอยางมี จัดบริการ และ

ประสิทธิภาพ สามารถนําความรู

ที่ไดรับมาปรับใช

ในการพัฒนาตนเอง

และองคกรได
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค

4.1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

11 ฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อมุงเนน 100,000 100,000 100,000 60,000 60,000 รอยละความพึงพอใจ ผูสูงอายุสามารถ กองสงเสริมฯ

และจิตใจผูสูงอายุ ใหกับผูสูงอายุในดานการ ใหผูสูงอายุมีสุขภาพกายที่ดี ของผูสูงอายุตอการจัด ปรับตัวและใชชีวิต (สถานสงเคราะหฯ)

ในสถานสงเคราะหคนชรา พัฒนารางกาย อารมณ สุขภาพจิตที่แจมใส สงเสริมการมี บริการ/กิจกรรมของ อยูในสถานสงเคราะห เงินอุดหนุนจากกรมฯ

บานเขาบอแกว สังคมและจิตใจ สวนรวมในสังคม เกิดความ สถานสงเคราะหฯ ไดอยางมีความสุข

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-73 ล.11) ภาคภูมิใจ มีศักดิ์ศรี และ มีกิจกรรมที่สงเสริม

ดําเนินชีวิตในชวงบั้นปลาย สุขภาพรางกาย

อยางปกติสุข  จิตใจและสงเสริม

การมีสวนรวม

ในกิจกรรม

ทางสังคม
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4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค

4.1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
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หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

12 รดน้ําดําหัวขอพรจาก เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวัน ผูสูงอายุในสถานสงเคราะห 50,000 50,000 40,000 40,000 40,000 รอยละความพึงพอใจ ผูสูงอายุรูสึกวา กองสงเสริมฯ

ผูสูงอายุ และแสดงมุฑิตาจิต ผูสูงอายุแหงชาติ เปนการ คนชราบานเขาบอแกว ของผูสูงอายุตอการ ตนเองมีคุณคาตอ (สถานสงเคราะหฯ)

ตอผูสูงอายุในสถานสงเคราะห แสดงมุทิตาจิต แกผูสูงอายุ จํานวน 1 ครั้ง จัดบริการ/กิจกรรมของ สังคม มิไดถูกทอดทิ้ง

คนชราบานเขาบอแกว สถานสงเคราะหฯ เกิดความภาคภูมิใจ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-73 ล.12) ในตนเองและ

บุตรหลาน/ญาติ/

ผูมีอุปการะคุณ 

ไดรวมแสดงความ

กตัญูกตเวที 

ตอผูสูงอายุ 

อันเปนการรักษา

ประเพณีอันดีงาม

ของไทย
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค

4.1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

13 สงเสริมการรักษาและ เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม ดําเนินการจัดกิจกรรม 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000   - ผูสูงอายุที่เขารับการ ผูเขารับการอบรม กองสงเสริมฯ

ฟนฟูบําบัดผูสูงอายุใน ใหกับผูสูงอายุในสถาน เพื่อสงเสริมดานการดูแลสุขภาพ อบรมสามารถดูแล ไดรับความรูเกี่ยวกับ (สถานสงเคราะหฯ)

สถานสงเคราะหคนชรา สงเคราะหคนชรา ของผูสูงอายุแบบองครวม ตนเองไดในระดับดี การดูแลสุขภาพ

บานเขาบอแกว บานเขาบอแกว และครอบคลุมในทุกดาน   - รอยละความ แบบองครวม และ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-37 ล.13) ทั้งดานรางกาย จิตใจ พึงพอใจของผูสูงอายุ สามารถนําความรู

อารมณ ฯลฯ ที่เขารวมโครงการฯ ที่ไดมาปรับใชใน

การดูแลตนเอง

ไดอยางถูกตอง

และเหมาะสม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (4) - 9



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง
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(บาท)
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งบประมาณ
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14 ตรวจสุขภาพประจําป เพื่อตรวจติดตามและแกไข ผูสูงอายุไดรับบริการตรวจ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - รอยละของผูสูงอายุ ผูสูงอายุในสถาน กองสงเสริมฯ

ผูสูงอายุในสถานสงเคราะห ปญหาสุขภาพของผูสูงอายุ สุขภาพประจําป อยางนอยปละ ในสถานสงเคราะหฯที่ได สงเคราะหคนชรา (สถานสงเคราะหฯ)

คนชราบานเขาบอแกว ในสถานสงเคราะหคนชรา 1 ครั้ง เพื่อตรวจคัดกรอง รับบริการตรวจสุขภาพ บานเขาบอแกว

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-74 ล.14) บานเขาบอแกว หาภาวะเสี่ยง หรือความผิดปกติ  - จํานวนผูสูงอายุกลุมที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ของโรคในระยะเริ่มแรก เสี่ยงตอการเกิดโรคและ และเขาถึงบริการ

ปองกันภาวะแทรกซอน ตรวจพบโรคไดรับการ ดานสุขภาพ

ลดความรุนแรงของการเกิดโรค ติดตามดูแลสุขภาพ ที่สถานสงเคราะหฯ

และใหการรักษาไดอยางทันทวงที จัดใหไดอยาง

ครอบคลุมและทั่วถึง

15 สานสัมพันธสองวัยปนใจรัก   1. เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูสูงอายุ 60,000 60,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของผูสูงอายุที่  1. ผูสูงอายุตระหนัก กองสงเสริมฯ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-75 ล.15) ในสถานสงเคราะหฯ ถายทอดภูมิปญญาใหกับเด็ก เขารวมกิจกรรม ในคุณคาของตนเอง (สถานสงเคราะหฯ)

 ไดถายทอดความรู และ นักเรียน จํานวน 1 แหง/ป มีความพึงพอใจ   2. เด็กไดรับ

ภูมิปญญาแกเด็ก เยาวชน ประสบการณ

  2. เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพ  การดําเนินชีวิตจาก

ระหวางคนตางวัย ผูสูงอายุ
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16 สืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม ดําเนินการจัดกิจกรรม โดย รอยละความพึงพอใจ ผูสูงอายุในสถาน กองสงเสริมฯ

(ทบทวนแผนฯ ผ.06-5 ล.1) ใหกับผูสูงอายุในสถาน สงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุ ของผูสูงอายุตอการจัด สงเคราะหคนชรา (สถานสงเคราะหฯ)

สงเคราะหคนชรา ไดมีสวนรวมในการอนุรักษและ บริการ/กิจกรรมของ บานเขาบอแกว 

บานบอแกว ฟนฟู สืบสานวัฒนธรรม สถานสงเคราะหฯ ไดรวมกิจกรรม

ประเพณีอันดีงามของไทย ลอยกระทง

อันเปนการอนุรักษ

และสืบสานประเพณี

อันดีงามของไทย

ใหดํารงสืบไป

17 แบงปนความสุขแบงปน เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม รอยละความพึงพอใจ ผูสูงอายุรูสึกวาตนเอง กองสงเสริมฯ

รอยยิ้ม ใหกับผูสูงอายุในสถาน ใหผูสูงอายุไดทําประโยชนใหกับ ของผูสูงอายุตอการจัด มีคุณคาและมี (สถานสงเคราะหฯ)

(ทบทวนแผนฯ ผ.06-5 ล.2) สงเคราะหคนชรา ผูอื่นในสังคม รูจักทั้งการเปน บริการ/กิจกรรมของ ประโยชนตอสังคม

บานเขาบอแกว ผูใหและผูรับ ไดชวยเหลือผูดอย สถานสงเคราะหฯ มีจิตสํานึกที่ดี

โอกาสสงผลตอจิตใจ ผูสูงอายุ ในการเปนผูให

รูสึกวาเองมีคุณคาและ ตอผูที่ดอยโอกาส

ทําประโยชนใหกับสังคม ทางสังคมและชุมชน

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ
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18 คัดแยกขยะรีไซเคิลของ เพื่อดําเนินการคัดแยกขยะ ดําเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะ จํานวนขยะรีไซเคิล ผูสูงอายุและ กองสงเสริมฯ

สถานสงเคราะหคนชรา ประเภทขยะรีไซเคิลภายใน ในสถานสงเคราะหฯ ที่สามารถคัดแยกไวใช เจาหนาที่ในสถาน (สถานสงเคราะหฯ)

(ทบทวนแผนฯ ผ.06-5 ล.3) สถานสงเคราะหคนชรา ที่จะสามารถนํากลับมา ประโยชนจําหนายได สงเคราะหฯ

ใชประโยชนได และเก็บรวบรวม มีจิตสํานึก รูจัก

ไวจําหนาย คัดแยกขยะที่เปน

ประโยชน

19 ทําปุยหมักจากเศษอาหาร เพื่อผลิตปุยหมักจากเศษ จัดทําสถานที่หมักปุยจากเศษ - จํานวนปุยหมักและน้ํา มีปุยหมักไวใช กองสงเสริมฯ

หรือเศษวัชพืช อาหารที่เหลือหรือวัชพืช อาหารหรือเศษวัชพืช และที่ หมักอินทรียที่ผลิตได บํารุงดินและตนไม (สถานสงเคราะหฯ)

(ทบทวนแผนฯ ผ.06-6 ล.4) ไวใชบํารุงดินหรือตนไมภาย ทําน้ําหมักสารอินทรีย  - รอยละของเศษวัสดุ ในสถานสงเคราะหฯ

ในสถานสงเคราะห ฯ เหลือใชจากการประกอบ

อาหารที่สามารถกําจัด

ไดอยางเปนระบบ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ
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20 กอสรางอาคารเก็บพัสดุ เพื่อใหสถานสงเคราะห กอสรางอาคารคอนกรีต - 1,200,000 - - -   1. อาคารเก็บพัสดุ สถานสงเคราะห กองสงเสริม

คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว คนชราบานเขาบอแกว เสริมเหล็กชั้นเดียว จํานวน 1 หลัง คนชราบานเขา คุณภาพชีวิต 

ภายในสถานสงเคราะห มีอาคารเก็บพัสดุที่ไดมาตรฐาน พื้นที่ขนาดกวาง 10 เมตร   2. ระดับความ บอแกว มีอาคาร (สถานสงเคราะหฯ)

คนชราบานเขาบอแกว และเพียงพอของสถาน ยาว 15 เมตร พื้นที่ดําเนิน พึงพอใจของ จัดเก็บพัสดุ อุปกรณ

(ทบทวนแผนฯ สงเคราะหคนชราบานเขา การกอสรางไมนอยกวา ผูปฏิบัติงาน เครื่องอุปโภค-บริโภค

เพิ่มเติม ค.1/61 ล.1) บอแกวอยางมีประสิทธิภาพ 150 ตารางเมตร จํานวน ที่ไดมาตรฐาน และ

1 หลัง รายละเอียดตาม เพียงพอ พัสดุมีการ

แบบที่ อบจ.กําหนด จัดเก็บอยางถูกวิธี 

ไมเสื่อมสภาพโดย

ไมจําเปน
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค

4.1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

21 ปรับปรุงอาคารภายใน เพื่อปรับปรุงอาคารเรือนนอน ปรับปรุงอาคารชอชบา - 1,671,000 - - - 1. รอยละความ อาคารที่พักอาศัย กองสงเสริม

สถานสงเคราะหคนชรา ผูสูงอายุและอาคารพยาบาล อาคารรวมใจ อาคารเรือนพยาบาล พึงพอใจของผูสูงอายุ ของผูสูงอายุอยูใน คุณภาพชีวิต 

บานเขาบอแกว ใหอยูในสภาพที่ใชงานได อาคารชงโค และอาคารชองนาง และเจาหนาที่หรือ เกณฑมาตรฐาน (สถานสงเคราะหฯ)

อยางปกติแข็งแรงและ โดยการเปลี่ยนหลังคากระเบื้อง ผูมีสวนเกี่ยวของกับ

มีความเปนระเบียบเรียบรอย ลอนคูเปนแผนเหล็กรีดลอนพรอม สถานสงเคราะหคนชรา

เกิดความสวยงาม ฉนวนกันความรอน ติดต้ังรางน้ําฝน บานเขาบอแกว

สังกะสี ติดตั้งมุงลวดบานประตู 2. รอละของอาคาร

และหนาตาง และดําเนินการทาสี มีลักษณะโปรง มีพื้นที่

ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รับแสงสวางเพียงพอ

รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด มีระบบระบายอากาศ

ระบายน้ํา และระบบ

ปองกันสัตว แมลงนําโรค

ที่มีสภาพใชงานได

3. จํานวนอาคารที่

ผูสูงอายุสามารถอยูได

อยางปลอดภัย สะดวก

สบาย เปนไปตามกฎหมาย

เกี่ยวของดูแลผูสูงอายุ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (4) - 14



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค

4.1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

22 มาตรฐานอาหารสะอาด เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จัดอบรมใหความรูดานมาตฐาน 20,000 20,000 - ผูเขารวมโครงการ การบริการ กองสงเสริม

รสชาติอรอย ภายในสถานสงเคราะห ความสะอาด รสชาดอรอยใหกับ มีความรูความเขาใจ ดานโภชนาการของ คุณภาพชีวิต 

คนชราบานเขาบอแกว บุคลากรในสถานสงเคราะห แนวปฏิบัติตามเกณฑ สถานสงเคราะห (สถานสงเคราะหฯ)

มีความรูความเขาใจมาตรฐาน จํานวน 1 รุน ผูเขารวมโครงการ มาตรฐานอาหารสะอาด คนชราบานเขา

อาหารสะอาดรสชาติอรอย 40 คน รสชาติอรอย ผานเกณฑ บอแกว ไดตาม

และสามารถนําความรูไป 60% ไมนอยกวา เกณฑมาตรฐาน

ปฏิบัติไดอยางถูกตองและ รอยละ 80 ดานอาหารสะอาด

ใหบริการทางดานโภชนาการ  - การตรวจมาตรฐาน รสชาติอรอย

ตามเกณฑมาตรฐาน ทางดานโชนาการ

ผานเกณฑมาตรฐาน

ของกรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข

 - รอยละของผูสูงอายุ

มีความพึงพอใจตอการ

บริการดานอาหารและ

โภชนาการ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค

4.1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

23 จัดหาครุภัณฑสําหรับใช เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ จัดหาครุภัณฑ ดังนี้ รอยละความพึงพอใจ สถานสงเคราะห กองสงเสริม

ในสถานสงเคราะหคนชรา สถานสงเคราะหคนชรา 1) เครื่องซักผาแบบอุตสาหกรรม - - 268,000 - - ของผูสูงอายุและเจาหนาที่ คนชราบานเขาบอแกว คุณภาพชีวิต 

บานเขาบอแกว บานเขาบอแกว ขนาด 50 ปอนด จํานวน 1 เครื่อง หรือผูมีสวนเก่ียวของ มีครุภัณฑสําหรับ (สถานสงเคราะหฯ)

2) เคร่ืองอบผา ขนาด 50 ปอนด - - 200,000 - - กับสถานสงเคราะหคนชรา ปฏิบัติงานและบริการ

จํานวน 1 เครื่อง บานเขาบอแกว ผูสูงอายุอยางเพียงพอ
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค

4.1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

24 ใหความชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหความชวยเหลือนักเรียน มอบเงินชวยเหลือในการศึกษา - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละความพึงพอใจ นักเรียนผูยากจนและ กองการศึกษาฯ

ผูยากจนหรือผูดอยโอกาส ผูยากจนหรือผูดอยโอกาส ใหกับนักเรียนผูยากจนหรือ ของผูเขารวมโครงการ ผูดอยโอกาศไดรับ

ตลอดจนเปนการแบงเบาภาระ ผูดอยโอกาสของโรงเรียน อยูในระดับดี การชวยเหลือและ

ของผูปกครอง สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) ไมนอยกวารอยละ ๘๐ สามารถลดคาใชจาย

นครสวรรค ซึ่งอยูในพื้นที่ ของผูปกครอง

จังหวัดนครสวรรค 

จํานวน 200 คน แยกเปน

 1) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

200 คน ๆ ละ 4,000 บาท

ตอปการศึกษา

 2) ระดับมันธยมศึกษาตอนปลาย

200 คน ๆ ละ 6,000 บาท

ตอปการศึกษา

รวม 24 โครงการ 3,115,000 3,906,000 3,203,000 3,199,000 2,699,000 
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเสริม สนับสนุนและพัฒาดานสังคมและจัดสวัสดิการ

4.2 แผนงาน  สาธารณสุข

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 สงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงาน จายคาตอบแทน (คาปวยการ) 133,682,400 222,804,000 222,804,000 222,804,000 222,804,000 รอยละความพึงพอใจ อาสาสมัครสาธารณสุข กองสงเสริมฯ

ประจําหมูบาน (อสม.) ของอาสาสมัครสาธารณสุข ใหแก อาสาสมัครสาธารณสุข ของผูไดรับคาตอบแทน ประจําหมูบาน (อสม.)

(ทบทวนแผนฯ ประจําหมูบาน (อสม.) ประจําหมูบาน (อสม.) ไดรับจายคาตอบแทน

เปลี่นแปลง ค.3/62 ล.1) ผูปฏิบัติงาน  จํานวน (คาปวยการ) ตามจํานวน

18,567 คน ๆ ละ 1,000 บาท

ตอเดือน

รวม 1 โครงการ 133,682,400 222,804,000 222,804,000 222,804,000 222,804,000 

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเสริม สนับสนุนและพัฒาดานสังคมและจัดสวัสดิการ

4.3 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 สรางทางชีวิตใหมให 1. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ จัดอบรมกลุมเด็กและเยาวชน 750,000 750,000 - - - จํานวนผูกระทํา กลุมเด็กและเยาวชน กองสงเสริม

ครอบครัวอบอุน ความคิดในการใชชีวิตของ ครอบครัวของผูกระทําความผิด ความผิดซ้ํา ไมเกิน ผูกระทําความผิด คุณภาพชีวิต 

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-77 ล.1) วัยรุนผูกระทําความผิด คดียาเสพติดและทั่วไป รอยละ 5 ไมมีประวัติการกระทํา

ใหเขาใจตนเอง และมีการ จํานวน 3 รุนๆ ละ 30 ความผิดซ้ํา

ดําเนินชีวิตที่เหมาะสม ครอบครัว รวม 90 ครอบครัว

2. เพื่อสงเสริมใหเกิดความ

เขาใจระหวางสมาชิกในครอบครัว

2 นํารองการพัฒนาการวางแผน 1. เพื่อใหผูนําชุมชนและ ขับเคล่ือนการสืบสานโครงการ 500,000 500,000 - - - 1. รอยละของ 1. ผูเขารับการอบรม กองสงเสริม

แบบบูรณาการทุกภาคสวน ประชาชนไดรับความรู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผูเขารับการอบรม สามารถนําความรูตาม คุณภาพชีวิต 

ของชุมชนทองถ่ินจังหวัด แนวคิดตามหลักปรัชญา ในชุมชนจังหวัดนครสวรรค มีความรูเพิ่มข้ึน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

นครสวรรค เพื่อสืบสาน เศรษฐกิจพอเพียง อยางเปนรูปธรรม จํานวน 4 2. รอยละของ พอเพียงไปใชประโยชน

โครงการอันเน่ืองมาจาก 2. เพื่อสงเสริมการวิเคราะห อําเภอ 4 ตําบล โดยจัดกิจกรรม ผูเขารับการอบรม ตอตนเองและชุมชนได

พระราชดําริ และการวางแผนชุมชนตาม ไดแก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สามารถนําความรู 2.ชุมชนมีการวางแผน

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-80 ล.6) แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ วางแผนเชิงบูรณาการกับทุกภาคสวน ไปใชประโยชน ชุมชนตามแนวทาง

พอเพียง ในจังหวัดนครสวรรค และจัดอบรม ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

3. เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนา ใหความรูภาคประชาชนและ 3. มีการรวมกันสงเสริม

ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจ ศึกษาดูงานดานสงเสริมอาชีพ ใหเกิดชุมชนเศรษฐกิจ

พอเพียง พอเพียงจากการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 19



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเสริม สนับสนุนและพัฒาดานสังคมและจัดสวัสดิการ

4.3 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

3 พัฒนาศักยภาพและ 1. เพื่อสงเสริมและแกไข จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 400,000  -    -    -   - รอยละของผูเขารับ สามารถยกระดับการ กองสงเสริม

สงเสริมการประกอบอาชีพ ปญหาการประกอบอาชีพ ใหกับประชาชน ผูประกอบการ การอบรมมีความรู สรางงานสรางอาชีพ คุณภาพชีวิต 
ตามแนวทางประชารัฐ ของประชาชน สวนราชการและผูบริหารจัดการ ความเขาใจในการ และสรางรายได

จังหวัดนครสวรรค 2. เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ตลาดประชารัฐ (CMO) ดังนี้ จัดการตลาด

(ทบทวนแผนฯ รัฐบาลตามโครงการตลาด 1. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ประชารัฐ

เพิ่มเติม ค.1/61 ล.1) ประชารัฐ ผูบริหารจัดการตลาดประชารัฐ

(CMO) รวม 215 คน

2. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการตลาดประชารัฐ

รวม 200 คน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 20



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเสริม สนับสนุนและพัฒาดานสังคมและจัดสวัสดิการ

4.3 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

4 พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 1. สงเสริมกิจกรรมใหความรู จัดอบรมใหความรูแกผูสูงอายุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ 1. ผูสูงอายุมี กองสงเสริม

จังหวัดนครสวรรค และการเขาถึงสิทธิสวัสดิการ จํานวน 2 รุน ผูเขารวมโครงการฯ ของผูเขารวม คุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิต 

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-77 ล.2) ของผูสูงอายุความรูเกี่ยวกับสุขภาพ 160 คน พื้นที่เปาหมาย จํานวน โครงการ 2. ผูสูงอายุเห็น

การดูแลตนเองรวมทั้งกิจกรรม 2 อําเภอ คุณคาในตนเอง

ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุในรูปแบบ และมีกิจกรรมรวมกัน

ที่หลากหลาย

2. เพื่อสนับสนุนการรวมกลุม

และเสริมสรางความเขมแข็ง

เครือขายผูสูงอายุ

5 พัฒนาศักยภาพผูพิการ 1. เพื่อใหความรูสิทธิทาง ใหความรูแกผูพิการหรือ 100,000 100,000 140,000 140,000 140,000 1. รอยละ กลุมผูพิการและผูดูแล กองสงเสริม

จังหวัดนครสวรรค กฎหมายและแนะแนวอาชีพ ผูดูแลผูพิการ จํานวน 2 รุน ความพึงพอใจ ผูพิการ มีอาชีพและ คุณภาพชีวิต 

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-78 ล.3) และการจางงานสรางโอกาส ผูเขารวมโครงการ 40 คน ของผูไดรับความรู สามารถพึ่งพาตนเอง

การมีงานทําสําหรับผูพิการ 2. รอยละ หรือลดการพึ่งพาได

หรือผูดูแลผูพิการ ของผูพิการหรือ

2. เพื่อสงเสริมใหผูพิการและผูดูแล ผูดูแลผูพิการ 

ผูพิการได รับการสงเสริมอาชีพที่ ที่นําไปใชประโยชน

เหมาะสมและนําไปประกอบอาชีพ จากโครงการ

สรางรายไดใหตนเองและครอบครัวได

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 21



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเสริม สนับสนุนและพัฒาดานสังคมและจัดสวัสดิการ

4.3 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

6 รณรงคปองกัน ตานภัย 1. เพื่อใหความรู โทษภัย 1. จัดกิจกรรมและสื่อ 1,450,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ระดับความพึงพอใจ 1. นักเรียน กองสงเสริม

ยาเสพติด ของยาเสพติด และแกไขปญหา ประชาสัมพันธตานภัยยาเสพติด ของผูเขารวม ผูเขาอบรม เปนแกนนํา คุณภาพชีวิต 

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-78 ล.4) กลุมเสี่ยง ปองกันไมใหเกิด 2. จัดอบรมใหความรู ใหแก กิจกรรม ในการปองกัน และ

ผูเสพติดรายใหม นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ตอตานการแพรระบาด

2. เพื่อกระตุนใหเกิดความ ภายในจังหวัดนครสวรรค ของยาเสพติด

ตระหนักและเขามามีสวนรวม จํานวน 1 รุน ผูเขารวมโครงการ ในสถานศึกษา

ในการแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 100 คน 2. นักเรียน 

และเปนแนวรวมในการปองกัน ผูเขาอบรม ไดรับ

และแกไขปญหายาเสพติด การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ทักษะทางความคิด

สรางภูมิคุมกันทางดาน

รางกายและจิตใจ

และมีเครือขาย

ปญหายาเสพติด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 22



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเสริม สนับสนุนและพัฒาดานสังคมและจัดสวัสดิการ

4.3 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

7 สงเสริมคุณภาพชีวิต 1. เพื่อนอมนําหลักการพัฒนา ใหความรูแกเกษตรกรหรือ 600,000 600,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึงพอใจ เกษตรกรผูเขารวม กองสงเสริม

ตามแนวปรัชญา ตามแนวพระราชดําริและหลัก กลุมเกษตรกรผูดํารงตน ของผูเขารวมโครงการ โครงการสามารถ คุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ และการนําไปใช นําความรูมาใชในการ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-79 ล.5) หลักในการพัฒนาอาชีพและแกไข พอเพียง จํานวน 1 รุน ประโยชน เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ

ปญหาความเดือดรอนของ ผูเขารวมโครงการฯ 80 คน ทางการเกษตรได

ประชาชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได

อยางยั่งยืน

2. สงเสริมการเรียนรูการพัฒนา

เทคโนโลยีใหเหมาะสมสอดคลอง

เปนประโยชนตอสภาพแวดลอม

ของบุคคลชุมชนของตนเอง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 23



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเสริม สนับสนุนและพัฒาดานสังคมและจัดสวัสดิการ

4.3 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

8 สงเสริมบทบาทสตรี 1. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกกลุมสตรี 100,000 - 100,000 100,000 100,000 1. รอยละของ ผูเขารวมโครงการ กองสงเสริม

สุขภาพดีถวนหนา ความรูความเขาใจในการดูแล จังหวัดเพื่อระดมความคิดและ ผูเขารวมโครงการ มีความรูและสามารถ คุณภาพชีวิต 

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-81 ล.7) สุขภาพภาคประชาชน ขับเคลื่อนบทบาทสตรีในการ สามารถนําความรู นําไปขับเคลื่อน

2. สงเสริมกลุมสตรีใหมีบทบาท ดูแลสุขภาพภาคประชาชน ที่ไดไปใชใหเกิด เรื่องการดูแลสุขภาพ

ในการขับเคลื่อนเรื่องการดูแล จํานวน 2 รุน ผูเขารวมโครงการฯ ประโยชนตอตนเอง ของตนเองและ

สุขภาพของครอบครัวและ  160 คน และชุมชน คนในชุมชนได

ชุมชนของตนเอง ไมนอยกวา

รอยละ 50

2. รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 24



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเสริม สนับสนุนและพัฒาดานสังคมและจัดสวัสดิการ

4.3 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

9 ปองกันและแกไขปญหา เพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดอบรมใหความรูใหกับนักเรียน 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ ไมมีปญหาการตั้งครรภ กองสงเสริม

การตั้งครรภในวัยรุน การตั้งครรภในวัยรุน ใหกับ ในสถานศึกษาสังกัดองคการ ผูเขาอบรม ในวัยรุน คุณภาพชีวิต 

ใหกับนักเรียนในสถานศึกษา เยาวชน นักเรียน นักศึกษา บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความรูความเขาใจ

สังกัดองคการบริหารสวน จํานวน 2 รุน ผูเขารวมโครงการ ในปญหาการตั้งครรภ

จังหวัดนครสวรรค 100 คน ในวัยรุนเพิ่มขึ้น

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-81 ล.8)

10 รณรงคปองกันเชื้อ เอชไอวี 1. เพื่อใหนักเรียนมีความรู จัดอบรมใหความรูกับนักเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ของ นักเรียนผูเขารับ กองสงเสริม

(Human Immunodleficiency Virus) ความเขาใจและทักษะในการ ในสถานศึกษาสังกัดองคการ ผูเขารับการอบรม การอบรมเรียนรูเขาใจ คุณภาพชีวิต 

ใหกับนักเรียนในสถานศึกษา ปองกันตนเองมีพฤติกรรม บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการ

สังกัดองคการบริหารสวน ที่ปลอดภัยจากโรคติดตอ จํานวน 2 รุน ผูเขารวมโครงการ ในปญหาการแพร ดูแลตนเองและมี

จังหวัดนครสวรรค ทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 100 คน ระบาดของเชื้อ พฤติกรรมที่ปลอดภัย

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-82 ล.9) 2. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม เอชไอวี จากการติดเชื้อ HIV

ของนักเรียนในกิจกรรม

การเผยแพรความรูสูบุคคล

อื่นในโรงเรียน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 25



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเสริม สนับสนุนและพัฒาดานสังคมและจัดสวัสดิการ

4.3 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

11 พัฒนาคุณภาพชีวิต 1. เพื่อสงเสริมแนวคิดการทํางาน จัดอบรมจิตอาสาผูสูงอายุจังหวัด - - 100,000 100,000 100,000 ผูสูงอายุผานการ 1. ผูสูงอายุมองเห็น กองสงเสริม

ผูสูงอายุจังหวัดนครสวรรค จิตอาสาของผูสูงอายุ นครสวรรค จํานวน 1 รุน อบรม มีกิจกรรม คุณคาของตนเองและ คุณภาพชีวิต 

เพื่อการสรางสรรค  80 คน ระยะเวลา 2 วัน จิตอาสา ทางสังคม รวมเปนพลังจิตอาสา

2. เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ ไมนอยกวา ผูสูงอายุจังหวัด

มองเห็นคุณคาของตนเองและ รอยละ 70 นครสวรรค 

อยากชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมหวัง 2. ผูสูงอายุมีความสุข

สิ่งตอบแทน จากการใชพลัง

สรางสรรค

เพื่อชวยเหลือผูอื่น

สงผลใหมีอายุยืน

สุขภาพแข็งแรง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 26



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเสริม สนับสนุนและพัฒาดานสังคมและจัดสวัสดิการ

4.3 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

12 บานหลังเรียน 1. เพื่อสงเสริมกิจกรรมพัฒนา 1. เด็กและเยาวชนรวมโครงการ - - 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ 1. เยาวชนมีพื้นที่ กองสงเสริม

คุณภาพชีวิตที่หลากหลายใหเด็ก กิจกรรมละ 50 คน รวม 300 คน ของผูเขารวม ในการจัดกิจกรรม คุณภาพชีวิต 

และเยาวชนโดยใชเวลาวาง 2. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โครงการ และใชเวลาวางใหเกิด

นอกเวลาเรียนเขารวมกิจกรรม จํานวน 6 กิจกรรม ไมนอยกวา ประโยชน

ตามความสมัครใจใหเกิด รอยละ 80 2. เยาวชนสามารถ

ประโยชนแกตนเอง นําความรูความสามารถ

2. เพื่อสงเสริมความสัมพันธ ไปใชในชีวิตประจําวัน

ในครอบครัวและใหเด็กและเยาวชน ไดอยางมีประสิทธิ

เกิดการเรียนรูอยางมีความสุข ภาพมากขึ้น 

บนพื้นที่ปลอดภัย 3. เยาวชนรูจัก

การอยูรวมกับผูอื่น

ไดอยางดี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 27



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเสริม สนับสนุนและพัฒาดานสังคมและจัดสวัสดิการ

4.3 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

13 ทําความดีเพื่อพอ 1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เกล็ดเลือด รอยละความพึงพอใจ บุคลากรในสังกัด กองสงเสริม

แบบพอเพียง ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 4 ครั้ง/ป (50 ยูนิต/ครั้ง) ของผูเขารวม องคการบริหารสวน คุณภาพชีวิต 

นครสวรรค และภาคประชาชน โครงการ จังหวัดนครสวรรค

ทําความดีถวายเปนพระราชกุศล ไมนอยกวา และภาคประชาชน

แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร รอยละ 80 ทําความดีถวายเปน

มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชกุศลและไดมี

2. เพื่อสงเสริมสุขภาพ สวนรวมสรางความ

สรางความสามัคคีความเสียสละ สามัคคีความเสียสละ

และชวยเหลือเพื่อนมนุษย สงเสริมสุขภาพ

และไดชวยเหลือ

เพื่อนมนุษย

รวม   13  โครงการ 4,150,000 2,270,000 760,000 760,000 760,000 

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 28



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

4.3 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 สงเสริมการมีสวนรวม
ปลูกตนคุณธรรม 
ตอยอดความดี สรางจิตสํานึก
ในระบอบประชาธิปไตย
(ทบทวนแผนฯ ผ.01-83 ล.1)

เพื่อสงเสริมการมีระเบียบวินัย
มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม
 และความสามัคคี รูจัก
รับผิดชอบตนเองและสวนรวม
รูจักแยกแยะเหตุและผล
ออกจากกัน ใหกับประชาชนใน
จังหวัดนครสวรรค

จัดฝกอบรมใหกับ เด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา และประชน
ทั่วไป ในเขตจังหวัดนครสวรรค 
จํานวน 15 รุน ๆ ละ 100 คน
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

750,000 750,000 - - - รอยละ 70 ของ
ผูเขารับการ
อบรมผานเกณฑ
การทดสอบไมต่ํา
กวา
65 คะแนน

  1. ผูเขารวมอบรม
มีระเบียบวินัย 
มีศีลธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม และความ
สามัคคี รูจักรับ
ผิดชอบตนเองและ
สวนรวม รูจักแยกแยะ
เหตุและผลออกจากกัน
  2. ผูเขารวมอบรม
มีจิตสํานึกที่จะอยู
หางไกลการทุจริต
คอรรัปชั่น

กองกิจการ
สภาฯ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 29



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

4.3 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2 อบรมสงเสริมใหความรู
ดานประชาธิปไตย
(ทบทวนแผนฯ ผ.01-84 ล.2)

เพื่อใหผูเขารับการอบรม
มีความรูความเขาใจ
ในเรื่องการเมืองการปกครอง 
ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และมีเจตคติที่ดี 
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

จัดฝกอบรมใหกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัด 
อบจ.นครสวรรค จํานวน 
100 คน และเจาหนาที่
และผูที่เกี่ยวของ จํานวน 
20 คน (จํานวน 2 รุน ๆ ละ
120 คน)

178,000 178,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 70 ของผู
เขารับการอบรม
ผานเกณฑการ
ทดสอบ
ไมต่ํากวา 65 
คะแนน

ผูเขารับการอบรม
มีความรูความเขาใจ
ในเรื่องการเมือง
การปกครอง ตาม
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และ
มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
สามารถตัดสินใจ
ทางการเมือง โดยใช
สิทธิเลือกตั้ง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย
อยางมีคุณภาพ

กองกิจการ
สภาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 30



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

4.3 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

3 อบรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหผูเขารับการอบรม จัดฝกอบรมใหกับนักเรียน - - 30,000 30,000 30,000 รอยละ 70 ของ ผูเขารับการอบรม กองกิจการ

ภาวะผูนําดานประชาธิปไตย มีความรู ความเขาใจขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการนักเรียน ผูเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจ สภาฯ

เรื่องการเมืองการปกครอง หัวหนาหอง รองหัวหนาหอง ผานเกณฑ ขั้นพื้นฐานเรื่องการเมือง

ตามระบอบประชาธิปไตย โรงเรียนในสังกัด องคการ การทดสอบ และการปกครองตาม

และมีศักยภาพความเปนผูนํา บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไมต่ํากวา ระบอบประชาธิปไตย

ความรูไปเผยแพรในสถานศึกษา จํานวน 63 คน เจาหนาที่ 65 คะแนน และสาระสําคัญของ

และชุมชน และผูเกี่ยวของ จํานวน 17 คน ประชาธิปไตยและ

ผูเขารับการอบรม

สามารถเปนผูนํา

นําความรูไปเผยแพร

ในสถานศึกษา

และชุมชนได

รวม   3   โครงการ 928,000 928,000 130,000 130,000 130,000 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 31



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 5   เสริมสรางสังคมเขมแข็ง

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.4 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 ปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อใหบริการประชาสัมพันธ 1. จัดตั้งจุดบริการ 30,000 30,000 24,000 24,000 24,000 อุบัติเหตุทางถนน 1. ประชาชนไดรับ กองชาง

ทางถนนชวงเทศกาลปใหม การเดินทางที่สะดวกปลอดภัย  "ศูนยปฏิบัติการรวมปองกัน ในชวงเทศกาล ความสะดวกในการ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-85 ล.1) และใหความชวยเหลือ และลดอุบัติเหตุทางถนน ปใหมลดลง เดินทาง

กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปใหม" หรือไมเพิ่มขึ้น 2. ผูประสบอุบัติเหตุ

2. จัดตั้งจุดเคลื่อนที่เร็ว ทางถนนไดรับความ

ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา ชวยเหลือตาม
7 วันอันตราย มาตรฐานการแพทย

3. จัดทําปายประชาสัมพันธ ฉุกเฉิน

2 ปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อใหบริการประชาสัมพันธ 1. จัดตั้งจุดบริการ 30,000 30,000 24,000 24,000 24,000 อุบัติเหตุทางถนน 1. ประชาชนไดรับ กองชาง

ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต การเดินทางที่สะดวกปลอดภัย  "ศูนยปฏิบัติการรวมปองกัน ในชวงเทศกาล ความสะดวกในการ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-86 ล.2) และใหความชวยเหลือ กรณีเกิด และลดอุบัติเหตุทางถนน สงกรานตลดลง เดินทาง

อุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลสงกรานต" หรือไมเพิ่มขึ้น 2. ผูประสบอุบัติเหตุ
2. จัดตั้งจุดเคลื่อนที่เร็ว ทางถนนไดรับความ

ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา ชวยเหลือตาม

7 วันอันตราย มาตรฐานการแพทย

3. จัดทําปายประชาสัมพันธ ฉุกเฉิน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 32



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 5   เสริมสรางสังคมเขมแข็ง

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.4 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

3 ปองกันและลดอุบัติเหตุ 1. เพื่อรณรงคประชาสัมพันธ 1. จัดตั้งจุดบริการ จุดพัก 30,000 - - - - อุบัติเหตุทางถนน  - สามารถลดการ กองชาง

ทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ เชิญชวน ขอความรวมมือ เพื่อชะลอ ระงับ ยับยั้งการ     ในชวงเทศกาล เจ็บปวยรุนแรง

ที่มีวันหยุดติดตอกัน ประชาชนใหชวยกันปองกัน เกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อ ลดลง หรือไมเพิ่มขึ้น จากอุบัติเหตุ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-87 ล.3) ระมัดระวังมิใหเกิดอุบัติเหตุ ใหผูขับขี่หรือผูเดินทางได   - การชวยเหลือ

ทางถนน พักกอนเดินทางตอ ผูประสบอุบัติเหตุ

2. เพื่อใหประชาชนปฏิบัติ 2. จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว ทางถนนในชวง

ตามกฎแหงความปลอดภัย ชุดกูภัย ชุดกูชีพ ประจําจุด เทศกาลมี

ในการใชรถใชถนน ในพื้นที่เสี่ยงตอการเกิด ประสิทธิภาพ

3. เพื่อเปนการชะลอ ระงับ อุบัติเหตุ

ยับยั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 3. จัดทําปายประชาสัมพันธ

4. เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บ ติดตั้งตามจุดตางๆ

และเสียชีวิตของประชาชน

5. เพื่อชวยเหลือผูประสบเหตุ

ไดอยางรวดเร็ว

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 33



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 5   เสริมสรางสังคมเขมแข็ง

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.4 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

4 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใน เพื่อใหนักเรียน ครูและเจาหนาที่ จัดฝกอบรมใหความรูความเขาใจ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 60 ของ 1. ผูเขาอบรมโครงการ กองชาง

การอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย ที่เกี่ยวของ มีความรูในการหนีไฟ ถึงขั้นตอนการปฏิบัติการ     ผูเขารับการอบรม มีความรูในการหนีไฟ

ในโรงเรียนของสังกัด จากอาคารสูงไดอยางถูกตอง อพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย  ผานเกณฑการ จากอาคารสูง

องคการบริหารสวนจังหวัด และปลอดภัย โดยมีผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย ทดสอบความรู ไดอยางถูกตองและ

นครสวรรค 1. นักเรียน ครู และเจาหนาที่ ที่กําหนด ปลอดภัย

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-88 ล.4)  ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2. ผูเขาอบรมโครงการ

 (จิรประวัติ) นครสวรรค มีความรูในการ

 2. วิทยากร แขกผูมีเกียรติและ ปองกันตนเองจาก

 เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน อัคคีภัย
20 คน/รุน

รวมผูเขารวมโครงการ จํานวน
110 คน/รุน  (ดําเนินการ

จํานวน 2 รุน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 34



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 5   เสริมสรางสังคมเขมแข็ง

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.4 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

5 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใน 1. เพื่อใหเจาหนาที่ของ อบจ. จัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 60 ของ 1.ผูเขารับการอบรม กองชาง

การปองกันและระงับอัคคีภัย นครสวรรคหรือประชาชนผูสนใจ ขั้นตอนการปฏิบัติในการปองกัน     ผูเขารับการอบรม มีความรูเก่ียวกับ

ในสํานักงานองคการบริหาร มีความรูเก่ียวกับขั้นตอนการ และระงับอัคคีภัยเบื้องตน  ผานเกณฑการ ขั้นตอนการปฏิบัติ

สวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติในการปองกันและระงับ โดยมีผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย ทดสอบความรู ในการปองกันและ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-89 ล.5) อัคคีภัยเบื้องตน 1. เจาหนาที่ และประชาชน ที่กําหนด ระงับอัคคีภัยเบื้องตน
2. เพื่อใหเจาหนาที่ของ อบจ. จํานวน 50  คน 2.ผูเขารวมโครงการ

นครสวรรคหรือประชาชนผูสนใจ 2. วิทยากร แขกผูมีเกียรติและ มีสวนรวมในการ

ไดมีสวนรวมในการปองกันและ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน ฝกปฏิบัติการปองกัน

ระงับอัคคีภัย 20 คน รวมผูเขารวมโครงการ และระงับอัคคีภัย

 จําวน 70 คน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 35



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 5   เสริมสรางสังคมเขมแข็ง

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.4 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

6 ฝกอบรมเชิงปฎิบัติการ 1. เพื่อใหเจาหนาที่ในแหลง จัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 60 ของ 1.ผูเขารับการ กองชาง

ในการปองกันและเฝาระวัง ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ดหรือ ขั้นตอนการปฏิบัติในการปองกัน     ผูเขารับการอบรม อบรมมีความรูเกี่ยวกับ

ภัยพิบัติในแหลงทองเที่ยว ประชาชนผูสนใจมีความรูเกี่ยวกับ และระงับอัคคีภัยเบื้องตน  ผานเกณฑการ ขั้นตอนการปฏิบัติ

บึงบอระเพ็ด ขั้นตอนการปฏิบัติในการปองกัน โดยมีผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย ทดสอบความรู ในการปองกันและ

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-90 ล.6) และระงับอัคคีภัยเบื้องตนที่ถูกตอง 1.เจาหนาที่ในแหลงทองเที่ยว ที่กําหนด ระงับอัคคีภัยเบื้องตน
2. เพื่อใหเจาหนาที่ในแหลง บึงบอระเพ็ด และประชาชนผูสนใจ 2.ผูเขารวมโครงการ

ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ดและ จํานวน 50  คน มีสวนรวมในการ

ประชาชนไดมีสวนรวมในการ 2. วิทยากร แขกผูมีเกียรติและ ฝกปฏิบัติการปองกัน

ปองกันและระงับภัยพิบัติที่อาจ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน และระงับอัคคีภัย

 เกิดขึ้น 20 คน  รวมผูเขารวมโครงการ

จํานวน 70 คน

7 กอสรางคันดินปองกันนํ้าทวม เพื่อปองกันน้ําทวม จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระดับความพึงพอใจ ปองกันน้ําทวมแหลง กองชาง

โครงการพัฒนาแหลง แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด สําหรับใชในการทําคันดินปองกัน เฉลี่ยของผูที่ประโยชน ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด

ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด น้ําทวมโครงการพัฒนา ระดับดี

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-90 ล.7) แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 36



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 5   เสริมสรางสังคมเขมแข็ง

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.4 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

8 เสริมสรางเยาวชนคนรุนใหม เพื่อใหผูอบรมมีความรู จัดอบรมใหกับนักเรียน 100,000 - - - - รอยละ 80 ทําใหผูเขารับการ กองชาง

ดวยวินัยจราจร ความเขาใจเกี่ยวกับกฎจราจร นักศึกษา เยาวชน ในจังหวัด     ของผูเขาอบรม อบรมมีความรู

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-91 ล.8) การใชรถใชถนนอยางถูกตอง นครสวรรค และประชาชน  ผานเกณฑการ และนําไปปฏิบัติ

 ปลอดภัย เสริมสรางวัฒนธรรม ทั่วไปที่สนใจเขารวมโครงการ ทดสอบ ในการใชรถใชถนน

 ในการขับขี่ การใชรถใชถนน  ไดอยางถูกตอง

อยางถูกตองเหมาะสม  และปลอดภัย

9 สนับสนุนและใหการ
ชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัยภายใน
จังหวัดนครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง
 ค.2/61 ผ.01-26 ล.1)

เพื่อชวยเหลือประชาชน
ผูประสบสาธารณภัยในพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค

   1. จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น สําหรับเครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ เครื่องสูบน้ํา 
เครื่องพนหมอกควัน
ผสมน้ํายาเคมี และอื่น ๆ 
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค และ
สวนราชการอื่น ในการชวยเหลือ
ประชาชนที่ประสบปญหา
สาธารณภัย

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระดับความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่ไดรับ
ประโยชน มีความ
พึงพอใจเฉลี่ย
อยูในระดับดี

สามารถปองกันและ
บรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่
ประสบสาธารณภย
ครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 37



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 5   เสริมสรางสังคมเขมแข็ง

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.4 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

  2. จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง
2.5 น้ิว ความยาว 20 เมตร 
จํานวน 10 เสน

- 28,000 - 30,800 - 

  3. จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
2.5 น้ิว ความยาว 10 เมตร 
จํานวน 10 เสน

- 14,000 - 15,400 - 

  4. จัดซื้อขอตอสายสงน้ํา
ดับเพลิง (ขอตอสวมเร็ว) 
ชนิดอลูมิเนียม ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ออก 2.5 น้ิว 
จํานวน 20 ชุด

- 24,000 - 26,400 - 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 38



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 5   เสริมสรางสังคมเขมแข็ง

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.4 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

10 วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 5,100,000 3,000,000 2,000,000 - - ระดับความพึงพอใจ สามารถปองกัน กองชาง

พรอมบอพัก หมูที่ 14 ในพื้นที่ หมูที่ 14 ตําบลวัดไทร ขนาด Ø 1.00 เมตร ของผูใชบริการ น้ําทวมในเขตพื้นที่

ตําบลวัดไทร เชื่อมตอ และพื้นที่เขตเทศบาล พรอมบอพัก ความยาวรวม  หมูที่ 14 ตําบลวัดไทร

เขตเทศบาลนครนครสวรรค นครนครสวรรค 1,528 เมตร รายละเอียด  และเขตเทศบาลนคร

อําเภอเมืองนครสวรรค ตามแบบที่ อบจ.กําหนด  นครสวรรคได

จังหวัดนครสวรรค   (จํานวนครัวเรือน

เริ่มตน N 15° 42' 36.92"   ที่ไดรับประโยชน

         E 100° 5' 33.58"  ต.วัดไทร 

สิ้นสุด N 15° 43' 37.46"  2,086 ครัวเรือน)

         E 100° 6' 24.49"  

(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง 

ค.2/61 ผ.04-71 ล.1

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 39



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 5   เสริมสรางสังคมเขมแข็ง

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.4 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

11 วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม ดําเนินการวางทอระบายน้ํา 3,000,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ สามารถปองกัน กองชาง

พรอมบอพัก ถนนเทศบาล 1 ในพื้นที่เทศบาลตําบล ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร ของผูใชบริการ น้ําทวมในเขตพื้นที่

เทศบาลตําบลศาลเจาไกตอ ศาลเจาไกตอและตําบลลาดยาว พรอมบอพัก ความยาวรวม  เทศาบาลศาลเจาไกตอ

เชื่อมตอ ตําบลลาดยาว 800 เมตร รายละเอียด  และตําบลลาดยาวได

อําเภอลาดยาว ตามแบบที่ อบจ.กําหนด  (จํานวนครัวเรือน

จังหวัดนครสวรรค   ที่ไดรับประโยชน

เริ่มตน N 15° 47' 30.44"   ต.ศาลเจาไกตอ

         E 99° 41' 6.85"  3,268 ครัวเรือน

สิ้นสุด N 15° 47' 24.31"  ต.ลาดยาว

         E 99° 41' 28.01" 1,926 ครัวเรือน)

(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง

ค.2/61 ผ.04-71 ล.2

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 40



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 5   เสริมสรางสังคมเขมแข็ง

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.4 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

12 กอสรางรางระบายน้ําบริเวณ เพื่อใหการระบายน้ําได กอสรางรางระบายน้ํา 200,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ เพิ่มอัตราการไหลของ กองชาง
โรงสูบน้ําพลังงานไฟฟา หมูที่ 6 สะดวกมากขึ้น และแกไข ขนาดกวาง 2.00 เมตร ของผูใชบริการ น้ําและระบายนํ้า กรณี

ตําบลพนมเศษ อําเภอทาตะโก ปญหาน้ําทวม ยาว 28.00 เมตร จํานวน น้ําทวมหรือนํ้าหลาก

จังหวัดนครสวรรค 1 แหง รายละเอียดตามแบบ ชวยบรรเทาปญหา

พิกัด N 15°43'12.17" ที่ อบจ.กําหนด อุทกภัยในพื้นที่

       E 100°20'42.59" จํานวน 908 ครัวเรือน

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม 

ค.1/61  ผ.04-1 ล.1)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 41



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 5   เสริมสรางสังคมเขมแข็ง

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.4 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

13 วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม วางทอระบายน้ํา ขนาด 4,000,000 - - - - ระดับความ เพิ่มการระบายน้ํา กองชาง
หมูที่ 1 ตําบลนครสวรรคออก บานเรือนประชาชน, ถนน  0.80 เมตร พรอมบอพัก พึงพอใจของ ที่เออลนอางเก็บ

เชื่อมตอ ตําบลหนองปลิง สาธารณะที่อยูรอบๆ อาง ความยาวรวมไมนอยกวา ผูใชบริการ น้ําและควบคุม

อําเภอเมืองนครสวรรค เก็บน้ํากองเสบียง ในชวง 665 เมตร  รายละเอียด ระดับน้ําใหอยู

จังหวัดนครสวรรค ฤดูฝน และชวยเพิ่มการ ตามแบบที่ อบจ.กําหนด ในระดับที่เหมาะสม

เริ่มตน N 15°40'10.49" ระบายน้ําที่เออลนอางเก็บน้ํา (ครัวเรือนที่ไดรับ

         E 100°8'23.85" ควบคุมระดับน้ําใหอยูใน ประโยชน

สิ้นสุด N 15°40'39.98" ระดับที่เหมาะสมในการ ต.หนองปลิง

         E 100°8'32.29" ใชงาน 4,363 ครัวเรือน

(ทบทวนแผนฯ  เพิ่มเติม ต.นว.ออก

ค.1/61 ผ.04-1 ล.1) 1,359 ครัวเรือน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 42



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 5   เสริมสรางสังคมเขมแข็ง

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.4 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

14 ปรับปรุงความปลอดภัย 1. เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยถนน ปรับปรุงความปลอดภัยถนน - 500,000 - - - 1. จํานวนโครงการ 1. เพิ่มความปลอดภัย กองชาง
ถนนหนาโรงเรียนและเขตชุมชน บริเวณหนาโรงเรียน, เขตชุมชน หนาโรงเรียนและชุมชน ที่ดําเนินการปรับปรุงในชีวิต ปองกันและ

ทางหลวงทองถิ่นที่อยูใน 2. เพื่อสงเสริมความเขาใจ ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.1-0021 ความปลอดภัยบริเวณลดอุบัติเหตุในบริเวณ

ความรับผิดชอบขององคการ และปลูกฝงการเคารพกฎจราจร บานทาทอง - บานทาซุด ถนนหนาโรงเรียน หนาโรงเรียนและ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ของนักเรียน, ผูปกครองและ ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมืองฯ หรือเขตชุมชน เขตชุมชน

(ทบทวนแผนฯ ประชาชนในพื้นที่ ที่ใชถนน เชื่อมตอ ตําบลบางประมุง 2. ระดับความ 2. เพื่อสงเสริมและ

เพิ่มเติม ค.2/61 ล.1) บริเวณหนาโรงเรียนและ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค พึงพอใจของ ปลูกฝงการเคารพ

  เขตชุมชน โดยติดตั้งปายจํากัดความเร็ว, ผูใชบริการ กฎจราจรของ
 ปายเตือนเขตโรงเรียน (School นักเรียน, ผูปกครอง

 Zone) และจัดทําเครื่องหมาย และประชาชนทั่วไป

 จราจรบนผิวทางเชน การตีเสน

ชองทางเปนสัญลักษณใหลด

ความเร็ว (Optrcol Speed Bar),  

การตีเสนทางมาลาย และการ

ทําเครื่องหมายจํากัดความเร็ว

บนผิวทาง ฯลฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 43



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 5   เสริมสรางสังคมเขมแข็ง

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.4 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

15 จัดทําปายกวดขันวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ โดยใชการ 1) ดําเนินการจัดทําปายกวดขันวินัย 70,000 - - - - ลดปริมาณการเกิด สามารถลดสถิติ กองชาง

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม บังคับกฎหมายเพื่อลดการ จราจร ขนาด 0.90*2.40 เมตร อุบัติเหตุตอชีวิต อุบัติเหตุได สรางวินัย

ค.2/61  ล.2) สูญเสียชีวิตและทรัพยสิน จํานวน 5 ปาย โดยดําเนินการ และทรัพยสินของ และการมีสวนรวม

 ติดตั้งตามสถานที่ ดังนี้  ผูสัญจรไปมา ในการขับขี่

  - บริเวณทางหลวงหมายเลข 117   

 ดานขาลอง จํานวน 2 ปาย  

 - บริเวณทางหลวงหมายเลข 117

ดานขาขึ้น จํานวน 1 ปาย 

 - บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 

ดานขาลอง จํานว 1 ปาย

  - บริเวณทางหลวงหมายเลข 1  

ดานขาขึ้น จํานวน 1 ปาย 

 2) ดําเนินการจัดทําปายกวดขันวินัย  

 จราจร ขนาด 1.10 * 10.00 เมตร  

 จํานวน 1 ปาย โดยดําเนินการติดตั้ง  

  - บริเวณทางหลวงหมายเลข 1

หนาสํานักงานทางหลวงชนบทนครสวรรค

รายละเอียดตามแบบที่อบจ.กําหนด 

รวม 15 โครงการ 18,810,000 9,876,000 8,298,000 6,370,600 6,298,000 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 44



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 5   เสริมสรางสังคมเขมแข็ง

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.5 แผนงาน   การพาณิชย

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

๑ รณรงคปองกันและ เพื่อรณรงคปองกันและ จัดทําปายประชาสัมพันธ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สถิติผูใชรถใชถนน ลดความสูญเสียที่ กองกิจการพาณิชย

ลดอุบัติเหตุทางถนน ลดอุบัติเหตุทางถนน ภายในสถานีขนสงลาดยาว เกิดอุบัติเหตุลดลง เกิดจากอุบัติเหตุทาง (สถานีขนสงลาดยาว)

ภายในสถานีขนสงลาดยาว ใหจํานวนการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึก ถนนของประชาชน

(ทบทวนแผนฯ  ผ.01-92 ล.10) ผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บลดลง ใหกับผูใชรถใชถนนอยางถูกตอง ในชวงเทศกาล

รวม  1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 45



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 5   เสริมสรางสังคมเขมแข็ง

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 ติดตั้งระบบไฟฟาและแสงสวาง 1. เพื่อปองกันและ ติดตั้งระบบไฟฟาและแสงสวาง 500,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1. จํานวนจุดเสี่ยง 1. เพิ่มความปลอดภัย กองชาง

ริมทางสาธารณะ ทางหลวง ลดอุบัติเหตุในสายทาง ริมทางสาธารณะ จุดเสี่ยง  ทางรวมทางแยก, บริเวณจุดเสี่ยง,ทางรวม

ทองถิ่นที่อยูในความรับผิดชอบ บริเวณทางรวม, ทางแยก, บริเวณทางรวมทางแยกในเขต ทางโคง,เขตชุมชน ฯลฯ ทางแยก,ทางโคง ฯลฯ

ขององคการบริหารสวนจังหวัด จุดเสี่ยง, ทางโคง, เขตชุมชน ชุมชน โดยดําเนินการติดตั้ง ที่ไดรับการติดตั้งระบบ 2. เพิ่มความปลอดภัย

นครสวรรค ฯลฯ ระบบไฟฟาพรอมโคมไฟถนน ไฟฟาไมนอยกวา ในชีวิตและทรัพยสิน

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ชนิดก่ิงเดี่ยว ความสูง 9 เมตร 2 สายทาง/ป และลดปญหาอาชญากรรม

 ค.1/61  ล.1) ในชีวิตและทรัพยสินของ พรอมโคมไฟ ขนาด 250 วัตต 2. ระดับความ ในเขตชุมขน

ประชาชนที่ใชเสนทาง รายละเอียดตามแบบที่ พึงพอใจของ  

3. ปองกันปญหา อบจ.กําหนด  ดังนี้ ผูใชบริการ

อาชญากรรม 1.  ทางหลวงทองถิ่น

นว.ถ. 1-0021

บานทาทอง - บานทาซุด

ตําบลนครสวรรคตก 

อําเภอเมืองนครสวรรค 

เชื่อมตอ ตําบลบางประมุง 

อําเภอโกรกพระ 

จังหวัดนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 46



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 5   เสริมสรางสังคมเขมแข็ง

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

2. ทางหลวงทองถิ่น
นว.ถ. 1-0077 

บานหวยน้ําหอม-บานปางงู - 

ปางสวรรค  ตําบลหวยน้ําหอม 

อําเภอลาดยาว เชื่อมตอ

ตําบลปางสวรรค อําเภอชุมตาบง 

จังหวัดนครสวรรค

3.  ทางหลวงทองถิ่น
นว.ถ. 1-0022 
บานทุงแมน้ํานอย-บานหวยน้ําหอม

ตําบลลาดยาว เชื่อมตอ

ตําบลหวยน้ําหอม อําเภอลาดยาว

จังหวัดนครสวรรค

4.  ทางหลวงทองถิ่น
นว.ถ. 1-0064 บานลาดยาว - 

บานวังยาง ตําบลลาดยาว

อําเภอลาดยว

จังหวัดนครสวรรค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 47



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 5   เสริมสรางสังคมเขมแข็ง

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

5.  ทางหลวงทองถิ่น
นว.ถ. 1-0024 บานไทรทอง-

บานหนองขี้ใต ตําบลบานไร

เชื่อมตอ ตําบลลาดยาว

อําเภอลาดยาว  

จังหวัดนครสวรรค

6. ทางหลวงทองถิ่น

นว.ถ. 1-0001 บานสันพิงค -

บานแควใหญ  ตําบลบึงเสนาท

เชื่อมตอ ตําบลแควใหญ

อําเภอเมืองนครสวรรค

จังหวัดนครสวรรค

7. ทางหลวงทองถิ่นอื่น ๆ

ตามภารกิจถายโอนที่อยู

ในความรับผิดชอบของ 

อบจ.นครสวรรค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 48



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 5   เสริมสรางสังคมเขมแข็ง

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

2 ติดตั้งระบบไฟฟาและแสงสวาง 1. เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ ติดตั้งระบบไฟฟาและแสงสวาง - 2,100,000 - - -  ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนไดรับ กองชาง

ริมทางสาธารณะ หมูที่ 9,10 ในสายทางบริเวณทางรวม ริมทางสาธารณะ จํานวน  ของผูใชบริการ ความปลอดภัยในการ

ตําบลวัดไทร เชื่อมตอ ทางแยก,จุดเสี่ยง, ทางโคง, ไมนอยกวา 34 ชุด ใชเสนทาง

เขตเทศบาลนครนครสวรรค เขตชุมชน ฯลฯ โดยดําเนินการติดตั้ง 2. เพื่อความปลอดภัย

อําเภอเมืองนครสวรรค 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ระบบไฟฟาเสาไฟถนน ในชีวิตและทรัพยสิน

จังหวัดนครสวรรค ในชีวิตและทรัพยสินของ ชนิดก่ิงเดี่ยว และลดปญหา

เริ่มตน N 15° 43' 43.15" ประชาชนที่ใชเสนทาง ความสูง 7.00 เมตร  อาชญากรรม

         E 100° 7' 1.95" 3. ปองกันปญหาอาชญากรรม พรอมโคมไฟถนน   ในเขตชุมชน

สิ้นสุด N 15° 43' 46.753" ชนิด LED ขนาดไมต่ํากวา ต.วัดไทร

        E 100° 6' 30.04" 110 วัตต รายละเอียด 7,634 ครัวเรือน

(ทบทวนแผนฯ  เพิ่มเติม ตามแบบที่ อบจ.กําหนด ทต.นครสวรรค  

ค.2/61 ล.1) 303 ครัวเรือน

รวม  2 โครงการ 500,000 6,100,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (4) - 49



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 

ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 6   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

5.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

กลยุทธ  อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 จางเหมากําจัดขยะอันตราย เพื่อกําจัดขยะอันตราย การจางเหมาบริการกําจัด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนขยะอันตราย ขยะอันตรายไดรับการ กองชาง

จังหวัดนครสวรรค ของจังหวัดนครสวรรค ขยะอันตรายของจังหวัด ไดรับการจัดการ จัดการที่ถูกตอง

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-93 ล.1) ไดถูกกําจัดอยางถูกตอง นครสวรรค ที่ถูกตองและ และเหมาะสม

เหมาะสมตามหลักวิชาการ  เหมาะสมตามหลัก ตามหลักวิชาการ

  วิชาการ  

2 องคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อสรางจิตสํานึกและ จัดทําภาชนะคัดแยกใน - - 180,000 - - ภาชนะคัดแยกขยะ บุคลากร นักเรียน กองชาง

นครสวรรครณรงคคัดแยก สงเสริมการมีสวนรวม หนวยงานขององคการ มูลฝอยขององคการ ในสังกัดองคการบริหาร

ขยะมูลฝอย ในการคัดแยกขยะมูลฝอย บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค บริหารสวนจังหวัด สวนจังหวัดนครสวรรค

ใหแกบุคลากร นักเรียน จํานวน 30 ชุด นครสวรรค และประชาชนทั่วไป

ในสังกัดองคการบริหาร มีจิตสํานึกและมีสวนรวม

สวนจังหวัดนครสวรรคและ ในการคัดแยกขยะ
ประชาชนทั่วไป มูลฝอย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (5) - 1



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 6   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

5.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

กลยุทธ  อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

3 1 อปท. 1 ถนนทองถิ่น
ใสใจสิ่งแวดลอม

เพื่อรณรงคการจัดการ
สิ่งแวดลอมการรักษา
ความสะอาดถนนใหเปน
ระเบียบเรียบรอย รวมถึง
การปรับปรุงภูมิทัศนใหมี
ความสวยงาม

จัดซื้อไมดอก ไมประดับ
เชน บัวตอง เฟองฟา
ชมพูพันธุทิพย เสลา
เปนตน เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศนและปลูกตนไม
ประดับบนถนนทางหลวง
ทองถิ่นที่อยูในความ
รับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค

- - 400,000 400,000 400,000 จํานวนถนนที่มี
ภูมิทัศนสวยงาม
เพิ่มขึ้น

1. ไดรับความรวม มือ
จากเอกชนประชาชน
ในพื้นที่ในการจัดการ
สิ่งแวดลอมในบริเวณ
ถนนที่อยูในความ
รับผิดชอบ
2. เอกชนประชาชน
ในพื้นที่มีสวนรวมและ
มีจิตสํานึกในการรักษา
ความสะอาดความเปน
ระเบียบเรียบรอยและ
ความสวยงามบริเวณ
ถนนที่อยูในความ
รับผิดชอบ

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (5) - 2



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 6   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

5.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

กลยุทธ  อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

4   1. มีหนวยปฏิบัติการ
สารสนเทศดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระดับจังหวัด ที่ดําเนินงาน 
บริหารจัดการน้ํา ทั้งภาวะ
ปกติและวิกฤต

- - 500,000 500,000 500,000 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของ
จังหวัดนครสวรรค 
เปนไปอยางทัน
เหตุการณืทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต

กองชาง

  2. มีระบบขอมูลสําหรับ
ติดตามและวิเคราะห
สถานการณน้ําในพื้นที่ 
ตลอดจนเฝาระวัง และใช
ทดสอบการบริหารจัดการนํ้า
ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
พรอมทั้งแจงเตือนภัย
ไดอยางทันทวงที
3. มีบุคลากรประจําหนวย
ปฏิบัติการฯ ที่สามารถดูแล
ระบบขอมูลและอุปกรณ
ที่เกี่ยวของ

รวม 4 โครงการ 200,000 200,000 1,280,000 1,100,000 1,100,000

จัดทําระบบสารสนเทศ
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด

เพื่อจัดทําและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของ
หนวยปฏิบัติการ
สารสนเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ระดับจังหวัด

ระบบขอมูล
สารสนเทศการ
จัดการทรัพยากรน้ํา
ตองสามารถ
เชื่อมโยงกับ
คลังขอมูลน้ําและ
ภูมิอากาศแหงชาติ
ไดอยางครบถวน 
ถูกตอง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (5) - 3



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 6   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

5.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

กลยุทธ  อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.2 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกรอน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ สงเสริม สนับสนุนการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนพื้นที่สีเขียว จังหวัดนครสวรรค กองชาง

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-94 ล.2) จังหวัดนครสวรรค จัดกิจกรรมการปลูกตนไม ของจังหวัดนครสวรรค มีพื้นที่สีเขียวเพิ่ม

 ในพื้นที่วางเปลา, พื้นที่ เพิ่มขึ้น มากขึ้น

 สาธารณะ , พื้นที่อนุรักษ

ภายในจังหวัดนครสวรรค,

พื้นที่ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค

2 หญาแฝกตามแนวพระราชดําริ 1. เพื่อเสริมสรางความรู  - จัดการอบรมเสริมสราง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความพึงพอใจ  - นักเรียนในสังกัด กองชาง

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-65 ล.3) ความเขาใจเกี่ยวกับหญาแฝก ความรูความเขาใจเก่ียวกับ ของผูเขารวมโครงการ อบจ.นครสวรรคมีความรู

ตามแนวพระราชดําริ ใหกับ หญาแฝกตามแนวพระราชดําริ ความเขาใจเกี่ยวกับ

นักเรียนของโรงเรียน ใหแกนักเรียนของโรงเรียน หญาแฝกตามแนว

ในสังกัด อบจ.นครสวรรค ในสังกัด อบจ.นครสวรรค พระราชดําริ

2. เพื่อสงเสริมกระบวนการ  - จัดกิจกรรมปลูกหญาแฝก  - นักเรียนในสังกัด

การมีสวนรวมของนักเรียน ในพื้นที่ของ อบจ.นครสวรรค อบจ.นครสวรรค

ในสังกัด อบจ.นครสวรรค มีสวนรวมในการอนุรักษ

ในการอนุรักษทรัพยากร ทรัพยากรธรรมชาติ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอม

ตามแนวพระราชดําริ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (5) - 4



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 6   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

5.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

กลยุทธ  อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.2 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

3 ฝายชะลอน้ําตามแนว 1. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึก  - จัดการอบรมเสริมสราง 1,200,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนของฝาย  - นักเรียน/ประชาชน กองชาง

พระราชดําริ ของนักเรียน และประชาชน ความรูความเขาใจเก่ียวกับ ชะลอน้ําที่ดําเนิน มีจิตสํานึกและตระหนัก

(ทบทวนแผนฯ ผ.01-94 ล.1) ใหตระหนักถึงความสําคัญ ฝายชะลอน้ําตามแนว การกอสรางและ ถึงความสําคัญของ

ของฝายชะลอน้ํา พระราชดําริใหแกนักเรียน ซอมแซม ฝายชะลอน้ํา

ตามแนวพระราชดําริ และประชาชนในจังหวัด ตามแนวพระราชดําริ

2. เพื่อสงเสริมกระบวนการ นครสวรรค  - นักเรียน ประชาชน

มีสวนรวมของนักเรียน และ  - จัดซื้อวัสดุเพื่อดําเนินการ มีสวนรวมในการ

ประชาชน ในการกอสรางและ กอสรางและซอมแซม อนุรักษดิน น้ํา

ซอมแซมฝายชะลอน้ํา ฝายชะลอน้ํา และปาไม

เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราชดําริ

และสิ่งแวดลอมตามแนว

พระราชดําริ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (5) - 5



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 6   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

5.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

กลยุทธ  อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.2 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

4 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลําน้ํา 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท 1. สนับสนุนการประชาสัมพันธ - 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความพึงพอใจ 1.ประชาชนไดรวมนอมรําลึก กองชาง

กับชีวิตบนวิถีแหงความ สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี จัดทําปายประชาสัมพันธ ของผูเขารวมโครงการ ในพระมหากรุณาธิคุณ

พอเพียงเพื่อประโยชนและ ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ รณรงค กิจกรรมตาง ๆ และแสดงความจงรัก

ความสุขของประชาชน มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติ  ตามโครงการ พัฒนาลําน้ํา ภักดีแดพระบาทสมเด็จ

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม สิริสมบูรณอดุยเดช สยามิน กับชีวิตบนวิถีแหง ความพอเพียง พระปรเมนทรรามาธิบดี

ค.4/62 ล.1) ทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถ เพื่อประโยชนน และความสุข ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

บพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ของประชาชน มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติ

2.เพื่อสืบสาน รักษา ตอยอด 2. สนับสนุนกิจกรรมรณรงค สิริสมบูรณอดุยเดช สยามิน

สรางสุขปวงประชาพัฒนา และดําเนินการทําความ ทราธิเบศรราชวโรดม
พื้นที่ตามแนวพระราชดําริ สะอาด กําจัดขยะมูลฝอย บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลา

และพระราชปณิธานพระบาท  ปรับปรุง ภูมิทัศน พัฒนา เจาอยูหัว

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ดานความสะอาด และ 2.พื้นที่ที่พัฒนามี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ความเปนระเบียบเรียบรอย ความเจริญ ประชาชน

มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติ ณ พื้นที่คลองไทร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สิริสมบูรณอดุยเดช สยามิน ตําบลหูกวาง อําเภอบรรพตพิสัย เปนแหลงเรียนรู

ทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถ จังหวัดนครสวรรค ความรวมมือของภาคี

บพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เครือขายจาก

หนวยงานตาง ๆ

รวม  4 โครงการ 1,300,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (5) - 6



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
"การใชงานระบบ
ภูมิสารสนเทศ
(GIS) เพื่อการบริหาร
จัดการน้ําระดับจังหวัด"

   1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ประจําหนวย
ปฏิบัติการฯ ในการใชงาน
ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
และระบบภูมิสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
   2. เพื่อพัฒนาใหเจาหนาที่
หนวยปฏิบัติการฯ มีความรู
ความสามารถจัดทําแผนที่น้ํา
ระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ 
และจังหวัด

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหกับเจาหนาที่
หนวยปฏิบัติการฯ 
และผูเกี่ยวของ 
จํานวน 50 คน

- - 300,000 300,000 300,000    1. ประเมินความ
คิดเห็นของผูเขารับ
การฝกอบรม 
ในประเด็น
ความพึงพอใจตอ
หลักสูตรการ
ฝกอบรม
   2. ประเมินความรู
ของผูเขารับการ
ฝกอบรมในดาน "การ
ใชระบบภูมิ
สารสนเทศ (GIS) 
เพื่อการบริหาร
จัดการน้ําระดับ
จังหวัด" กอนการ
ฝกอบรมและ
หลักการเรียนรู

   1. เจาหนาที่
ประจําหนวยปฏิบัติการฯ 
สามารถใชระบบ
สารสนเทศทรัพยากรน้ํา
และระบบภูมิสารสนเทศได
   2. เจาหนาที่
ประจําหนวยปฏิบัติการฯ 
มีความรูความสามารถ
จัดทําแผนที่น้ําระดับ
หมูบาน ตําบล อําเภอ
และจังหวัด

กองชาง

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคท่ี 4    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

5.  ยุทธศาสตร     การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

     กลยุทธ    อนุรักษ  ฟนฟู  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     5.1  แผนงาน    สรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (5) - 7



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคท่ี 4    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

5.  ยุทธศาสตร     การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

     กลยุทธ    อนุรักษ  ฟนฟู  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     5.1  แผนงาน    สรางความเขมแข็งของชุมชน

   3. เพื่อใหเจาหนาที่
หนวยปฏิบัติการฯ 
สามารถจัดทําระบบ
การจัดเก็บรวบรวมขอมูล
โครงการโครงสราง
ดานทรัพยากรน้ําและ
แหลงน้ําขนาดเล็ก 
ในขอบเขตพื้นที่ระดับหมูบาน 
ตําบล อําเภอ และจังหวัด 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

   3. เจาหนาที่
หนวยปฏิบัติการฯ 
สามารถจัดทําระบบ
การจัดเก็บรวบรวมขอมูล
โครงการโครงสราง
ดานทรัพยากรน้ํา และแหลง
น้ําขนาดเล็กในขอบเขตพื้นที่
ระดับ
หมูบาน ตําบล อําเภอเภอ 
และจังหวัดได

รวม  1 โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (5) - 8



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตรที่ ๖ 

การพัฒนาดานการบรหิารกิจการบานเมืองทีด่ ี

 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.1 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 โฆษณาและเผยแพร เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ จัดทําสื่อโฆษณา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผูรับขอมูลขาวสาร ประชาชน องคกร สํานักปลัด

ประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ ในรูปแบบ การประชาสัมพันธ ปกครองสวนทองถิ่น

(ทบทวนแผนฯ กิจกรรม โครงการ และ ตาง ๆ เชนหนังสือ แผนพับ มีความพึงพอใจในระดับดี ทั้งในและนอกเขต

ผ.01-96 ล.1) ภารกิจดานตาง ๆ แผนปาย สื่อประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 จังหวัดนครสวรรค

ตามอํานาจหนาที่ ผานระบบโทรคมนาคม โดยใชแบบสอบถาม หนวยงานภาครัฐ 

ขององคการบริหารสวน เทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม ความพึงพอใจในการ ภาคเอกชน และ

จังหวัดนครสวรรค อํานาจหนาที่ขององคการ ประเมินผลโดยวิธี ผูที่สนใจ ไดรับทราบ 

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สุมกลุมตัวอยาง ขอมูลขาวสาร

เผยแพรใหประชาชน กิจกรรมโครงการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภารกิจดานตาง ๆ 

ทั้งในและนอกเขตจังหวัด ตามอํานาจหนาที่ของ

นครสวรรค หนวยงานภาครัฐ องคการบริหารสวน

ภาคเอกชนและผูที่สนใจ จังหวัดนครสวรรค

ไดรับทราบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (6) - 1



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.1 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

2 ทําวารสารองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ 
ผ.01-97 ล.2)

เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพร ขอมูล ขาวสาร
และผลการดําเนินงาน
ตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค ใหแก
ประชาชน หนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ไดรับทราบ

จัดทําวารสาร 
ประชาสัมพันธ 
องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครสวรรค 
จํานวน 15,000 ฉบับ

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 การติดตามและมีการ
แจกจายเผยแพร
วารสาร
ประชาสัมพันธ
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค 
ครอบคลุมทั้ง 15
อําเภอของจังหวัด
นครสวรรค โดยใช
รายละเอียดหลักฐาน
การแจกจายเผยแพร
และแบบตอบรับ
วารสารฯ ที่จัดสงไป
ยังประชาชนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานภาครัฐ 
และเอกชนเปน
ตัวชี้วัดการประเมิน

ประชาชนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
ไดรับทราบของ
ขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (6) - 2



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.1 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

3 พัฒนาบุคลากรในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ 
ผ.01-97  ล.3)

เพื่อพัฒนาความรู 
ความสามารถ ทักษะใน
การปฏิบัติงานใหกับ
บุคลากรในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค

จัดอบรมพัฒนาความรู
เพิ่มทักษะใหกับ
ขาราชการลูกจางและ
พนักงานจางของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค 
จํานวน 500 คน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 80 
ของผูเขารับการ
ทดสอบผานการ
ทดสอบในระดับ
คะแนนไมนอยกวา 
65 คะแนน

บุคลากรของ
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครสวรรค
ปฏิบัติงาน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองการ
เจาหนาที่

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (6) - 3



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.1 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

4 อบจ. สีขาว
(ทบทวนแผนฯ 
ผ.01-98  ล.4)

เพื่อปองกัน ปราบปราม 
ไมใหบุคลากรขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครสวรรคไปยุงเกี่ยว
กับยาเสพติด

ตรวจหาสารเสพติด
จากการตรวจปสสาวะ
แกขาราชการ ลูกจางประจํา
 และพนักงานจางในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค

 50,000  50,000  50,000  50,000  50,000 รอยละ 95 
ของบุคลากรในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค 
ไมยุงเก่ียวกับ
ยาเสพติด

บุคลากรในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค
เปนแบบอยางที่ดีแก
ประชาชน 
ไมยุงเก่ียวกับ
ยาเสพติด

กองการ
เจาหนาที่

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (6) - 4



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.1 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

5 สํารวจและประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มีตอการ
ใหบริการขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ 
ผ.01-98 ล.5)

เพื่อประเมินระดับความ
พึงพอใจของผูบริการ
จากองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค

สํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการในการ
ใหบริการตาง ๆ ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค

 30,000  30,000  30,000  30,000  30,000 รอยละ 95 ของ
ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจ
ในระดับดี

อบจ.สามารถ
นําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการ
ใหบริการประชาชน
ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

กองการ
เจาหนาที่

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (6) - 5



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.1 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

6 เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพ คณะผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภา
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค 
และบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ 
ผ.01-99ล.6)

เพื่อพัฒนาความรู 
ศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานใหกับ
คณะผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครสวรรค 
และบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค

  1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหกับคณะผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครสวรรค 
และบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค
  2.จัดสงคณะผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค และบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค เขารวม
ฝกอบรมกับสถาบัน 
หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐ
และเอกชน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000   1. รอยละ 75 
ของผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวาระดับ 3
  2. ผูเขารับการ
อบรมผานเกณฑการ
อบรม ไมนอยกวารอย
ละ 70

ผูเขารวมอบรม
มีความรูในการ
ปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติงาน
ในหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

กองกิจการ
สภาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (6) - 6



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.1 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําประชาคม
เพื่อทบทวนแผน
พัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ 
ผ.01-100 ล.7)

  1. เพื่อรับทราบปญหา
และความตองการของ
ประชาชนในจังหวัด
นครสวรรค 
  2. เพื่อใหทุกภาคสวน
ไดมีสวนรวมและ
บูรณาการรวมกัน
ในการแกไขปญหา
ความตองการ
ของประชาชน     

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําประชาคมระดับ
จังหวัด โดยผูเขารวม
ประชุม  ไดแก 
คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น
ระดับจังหวัด สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
และเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค

600,000 150,000 150,000 150,000 150,000   1. รอยละของ
ผูเขารวมประชุม
มีความพึงพอใจ
ตอการดําเนินงาน
ในภาพรวม
  2. จํานวน
ผูเขารวมประชุม
ประชาคม 
ไมนอยกวา
รอยละ 20 ของ
จํานวนสัดสวน
ประชาคมที่กําหนด

  1. องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครสวรรคมีขอมูล
ปญหาความ
ตองการของ
ประชาชนนํามา
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
  2. ทุกภาคสวน
มีสวนรวมและบูรณา
การรวมกัน
ในการแกไขปญหา
ความตองการของ
ประชาชน
ไดอยางถูกตอง 

กองแผนฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (6) - 7



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.1 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

8 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําและทบทวน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
และกรอบการประสาน
โครงการพัฒนา
ตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดนครสวรรค  
(พ.ศ.2561-2565)
(ทบทวนแผนฯ 
ผ.01-101 ล.8)

   1. เพื่อระดมความ
คิดเห็นในการจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนา
และกรอบการประสาน
โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
นครสวรรค 
  2. เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดนครสวรรค 
มีแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น  
ในทิศทางเดียวกัน

จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ
ระดมความคิดเห็นในการ 
จัดทําและทบทวน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
และกรอบการประสาน
โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
นครสวรรค กลุมเปาหมาย
ไดแก ประชาคมทองถิ่น, 
บุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดนครสวรรค 
(143 แหง) ที่มีหนาที่
ในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 รอยละของผูเขารวม
ประชุมมีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินการ
จัดประชุม
ในภาพรวม

  1.องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดนครสวรรค
มียุทธศาสตรการ
พัฒนาและกรอบ
การประสาน
โครงการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ
  2.ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ตอการพัฒนาของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดนครสวรรค

กองแผนฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (6) - 8



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.1 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

9 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดนครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ 
ผ.01-103 ล.10)

  1. เพื่อใหผูเขารับการ
อบรมมีความรูความเขาใจ
ในการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่น 
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
  2. องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีการบูรณาการ
รวมกันในการพัฒนา
ทองถิ่นภายในจังหวัด
นครสวรรค

จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่น ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
ใหกับบุคลากรที่มีหนาที่
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
นครสวรรค (143 แหง)

750,000 750,000 - - 750,000   1. รอยละของ
ผูเขารวมอบรม
มีคะแนน Post Test
สูงกวาคะแนน 
Pre Test
  2. รอยละของ
ผูเขารวมประชุม
มีความพึงพอใจ
ตอการดําเนินงาน
ในภาพรวม

  1. ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจในการ
จัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่น
  2. องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นในเขต
จังหวัดนครสวรรค
มีการบูรณาการ
รวมกันในการพัฒนา
ทองถิ่น

กองแผนฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (6) - 9



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.1 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

10 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําและทบทวน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
(พ.ศ.2561-2564) 
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ 
ผ.01-102 ล.9)

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูและความเขาใจ
ในการจัดทําและ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

จัดฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการจัดทําและ
ทบทวนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
(พ.ศ.2561-2564) ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค 
ใหกับผูบริหารและบุคลากร
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรคที่มีหนาที่
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค 
และผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ 
จํานวน 50 คน

350,000 350,000 - - - รอยละของผูเขารวม
อบรม มีคะแนน
Post Test สูงกวา
คะแนน Pre Test

  1. ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ
ในการจัดทําแผน 
พัฒนาทองถิ่นสี่ป
  2. แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป 
(พ.ศ.2561-2564)
ขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค
มีความถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (6) - 10



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.1 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

11 ฝกอบรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(ทบทวนแผนฯ 
ผ.01-104 ล.11)

เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรูและ
ทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ในการปฏิบัติงาน

จัดฝกอบรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ใหกับ
บุคลากรขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค 
จํานวน 2 รุน ๆ 
ละ 26 คน

 60,000  60,000  -    -    -   รอยละของผูเขารวม
อบรม มีคะแนน 
Post Test สูงกวา
คะแนน Pre Test

ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรู
และทักษะการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น

กองแผนฯ

รวม   11  โครงการ 5,380,000 4,930,000 3,770,000 3,770,000 4,520,000 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ผ.02 (6) - 11



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร     การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 บํารุงรักษา ปรับปรุงและ เพื่อใหองคการบริหารสวน บํารุงรักษา ปรับปรุงและ 3,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระดับความพึงพอใจ อบจ.นครสวรรค กองชาง

ซอมแซมอาคารสถานที่ตางๆ จังหวัดนครสวรรคมีสถานที่ ซอมแซมอาคารสํานักงาน, ของผูปฏิบัติงาน มีสถานที่ในการ

ขององคการบริหารสวน ในการปฏิบัติงานและ บานพักตลอดจน อาคาร  ปฏิบัติงาน และ

จังหวัดนครสวรรค บริการประชาชน สถานที่ที่เปนทรัพยสินของ  สามารถอํานวย

(ทบทวนแผนฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนจังหวัด ความสะดวก 

ผ.01-105 ล.1) นครสวรรค ที่ชํารุดเสียหาย ปลอดภัยใหกับ

ใหอยูในสภาพใชงานไดดี ผูที่มาติดตอราชการ

2 ตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร เพื่อใหองคการบริหาร ตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระดับความพึงพอใจ อบจ.นครสวรรค กองชาง

สถานที่ตางๆ ขององคการ สวนจังหวัดนครสวรรค สถานที่ราชการที่เปนทรัพยสิน ของผูปฏิบัติงาน มีสถานที่ในการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีสถานที่ในการปฏิบัติงาน ขององคการบริหารสวน  ปฏิบัติงาน และ

(ทบทวนแผนฯ และบริการประชาชน จังหวัดนครสวรรค  สามารถอํานวย

ผ.01-105 ล.2) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ความสะดวก 

ปลอดภัยใหกับ

ผูที่มาติดตอราชการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (6) - 12



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร     การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

3 ปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหศาลาประชาคม ปรับปรุงซอมแซมศาลาประชาคม 3,000,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ หนวยงานราชการ กองชาง

ศาลาประชาคมอําเภอตาคลี อําเภอตาคลีมีสภาพที่ ขนาดกวาง 21 เมตร ของผูปฏิบัติงาน และประชาชนไดรับ

จังหวัดนครสวรรค พรอมใชงานทั้งการให หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  ความสะดวกในการ

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม บริการประชาชนและ 515.50 ตารางเมตร  ใชศาลาประชาคม

ค.1/61 ล.1) หนวยงานราชการ รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.

กําหนด

4 กอสรางหองสุขา   1. เพื่อรองรับผูพิการ กอสรางหองสุขา จํานวน 1 หลัง - - 1,000,000 - - ระดับความพึงพอใจ อบจ.นครสวรรค กองชาง

บริเวณศาลาประชาคม และผูสูงอายุ ขนาดกวาง 3.50 เมตร ของผูมาใชบริการ มีหองสุขาสําหรับ

จังหวัดนครสวรรค   2. เพื่อรองรับผูเขารวม ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่  รองรับผูพิการและ

ประชุม ไมนอยกวา 28 ตารางเมตร  ผูสูงอายุตลอดจน

พรอมปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ ผูมาประชุม

รายละเอียดตามแบบที่ อบจ. อยางเพียงพอ

กําหนด และไดมาตรฐาน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (6) - 13



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร     การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

5 ตอเติมศาลาประชาคม เพื่อใหศาลาประชาคมฯ ตอเติมศาลาประชาคม - - 1,000,000 - - ระดับความพึงพอใจ มีศาลาประชาคม กองชาง

อําเภอแมวงก มีความพรอมสําหรับการ ขนาดกวาง 9 เมตร ยาว 12 เมตร ของผูปฏิบัติงาน ที่มีความพรอม

จังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติงานและการให หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  ในการใหบริการ

บริการประชาชนอยางมี 108 ตารางเมตร  ประชาชนอยาง

ประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

รวม  5   โครงการ 9,000,000 8,000,000 10,000,000 8,000,000 8,000,000 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (6) - 14



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร     การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.3 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 บํารุงรักษาและซอมแซม
เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา
ยานพาหนะตางๆ และ
เครื่องขุดเจาะบอน้ําบาดาล
(ทบทวนแผนฯ 
ผ.01-106 ล.1)

เพื่อใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครสวรรค
มีเครื่องจักรกล 
เครื่องสูบน้ํา
ยานพาหนะตาง ๆ 
และเครื่องขุดเจาะบอน้ํา
บาดาล ที่พรอมใหบริการ
ประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

บํารุงรักษาและซอมแซม
เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา
และยานพาหนะตางๆ เชน 
รถยนตนั่ง, รถตัดหญา,
รถเกรดเดอร, รถแทรกเตอร
ตีนตะขาบ, รถตักดินลอยาง,
รถขุดไฮโดรลิค, รถบดถนน,
รถบรรทุกน้ํา, รถบรรทุก
เททาย, รถบดลอยาง, 
รถบรรทุกตาง ๆ เครื่องขุดบอ
น้ําบาดาล, เครื่องอัดอากาศ
และอื่นๆ ซึ่งเปนทรัพยสิน
ของ อบจ.ที่ออกปฏิบัติงาน
ในทองที่อําเภอตางๆ ภายใน
เขตจังหวัดนครสวรรค

2,000,000 2,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - ระดับ
ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

อบจ.นครสวรรค 
มีเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ
ที่อยูในสภาพ
สมบูรณพรอม
ออกใหบริการ
ประชาชนดวย
ความรวดเร็ว
และมีสมรรถนะ
การทํางานสูง

กองชาง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (6) - 15



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร     การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.3 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

2 จัดซื้อรถเทรลเลอร 18 ลอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จัดซื้อรถเทรลเลอร 18 ลอ - 4,180,000 4,180,000 - - ระดับความพึงพอใจ อบจ.สามารถขนยาย กองชาง

ขนาดไมนอยกวา 350 การขนสงเครื่องจักรกลหนัก ขนาดไมนอยกวา 350 แรงมา ของผูใชบริการ เครื่องจักรกลหนัก

แรงมา พรอมหางลาก ไปยังพื้นที่โครงการพัฒนา พรอมหางลากชานต่ํา เฉลี่ยอยูในระดับดี และยานพาหนะไปสู

ชานต่ํา เพื่อใชในกิจการ ตาง ๆ ใหมีความคลองตัว จํานวน 2 คัน พื้นที่ปฏิบัติงาน

ขนสงเครื่องจักรกลและ รวดเร็วและทันตอเหตุการณ ไดอยางรวดเร็ว

ยานพาหนะ

รวม 2   โครงการ 2,000,000 6,680,000 6,180,000 2,000,000 2,000,000 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (6) - 16



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร     การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.4 แผนงาน การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 จัดทําสรุปผลประมวลผล   1. เพื่อรวบรวมขอมูลผล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 200,000 200,000  -    -    -     1.รายงานสรุปผล กรมสงเสริมการ กองการศึกษาฯ

การประเมินคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาของ เพื่อ จัดทํารายงานสรุปผล ประมวลผลการ ปกครองทองถิ่น

ภายในสถานศึกษา สถานศึกษาสังกัด ประมวลผลการประเมิน ประเมินคุณภาพการ องคกรปกครอง

สังกัดองคกรปกครองสวน องคกรปกครองสวนทองถิ่น คุณภาพการศึกษาภายใน ศึกษาภายในสถานศึกษา สวนทองถิ่นในกลุม

ทองถิ่น ระดับกลุมจังหวัด ระดับกลุมจังหวัดการศึกษา สถานศึกษาสังกัดองคกร สังกัดองคกรปกครอง จังหวัดการศึกษา

การศึกษาทองถิ่นที่ 18 ทองถิ่นที่ 18 ปกครองสวนทองถิ่น สวนทองถิ่น ระดับ ทองถิ่น ที่ 18 

(ทบทวนแผนฯ สําหรับนําเสนอกรมสงเสริม ระดับกลุมจังหวัดการศึกษา กลุมจังหวัดการศึกษา มีขอมูลสารสนเทศ

ผ.01-107 ล.1) การปกครองทองถิ่น ทองถิ่นที่ 18 ผูเขารวมประชุม ทองถิ่นที่ 18 มีขอมูล สําหรับนําไปพัฒนา

  2. เพื่อระดมความคิดเห็น ประกอบดวย บุคลากรทางการ ครบถวนและถูกตอง การศึกษาใหมี

ในการพัฒนาการศึกษาจาก ศึกษา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ   ๒. ความพึงพอใจ คุณภาพตอไป

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการ ในกลุมจังหวัดการศึกษา ของผูเขารวมโครงการ
จัดการศึกษาในกลุมจังหวัด ทองถิ่นที่ 18 ไดแก อยูในระดับดี 
การศึกษาทองถิ่นที่ 18 จังหวัดกําแพงเพชร ไมนอยกวารอยละ ๘๐

จังหวัดนครสวรรค

จังหวัดพิจิตร และ

จังหวัดอุทัยธานี

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (6) - 17



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร     การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.4 แผนงาน การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

2 จัดหาและพัฒนาระบบการ เพื่อใหกองการศึกษา ศาสนาและ จัดหาและพัฒนาระบบการ  450,000  -    -    -   -         ระดับความ กองการศึกษา ศาสนา กองการศึกษาฯ

บริหารจัดการศึกษาอิเล็ก วัฒนธรรม มีนวัตกรรมการบริหาร บริหารจัดการศึกษาอิเล็ก พึงพอใจของผูใช และวัฒนธรรมสามารถ (เงินอุดหนุนจากกรมฯ)

ทรอนิกสขององคกรปกครอง จัดการดวยระบบดิจิตัล ทรอนิกสขององคกรปกครอง งานระบบ สนับสนุน กํากับ ดูแล

สวนทองถิ่นเพื่อเขาสู สําหรับเปนกลไกในการ สวนทองถิ่นเพื่อเขาสู ตรวจสอบและติดตาม

ประเทศไทย 4.0 สงเสริมสนับสนุน กํากับ ประเทศไทย 4.0 จํานวน ประเมินผลการบริหาร

(ทบทวนแผนฯ เพิ่มเติม ดูแล ตรวจสอบ ติดตามและ 1 ระบบ จัดการของศึกษาของ

ค.1/61 ล.1) ประเมินผลการบริหาร สถานศึกษาในสังกัด

จัดการศึกษาของสถานศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในสังกัดและปฏิบัติงานใน

หนาที่ความรับผิดชอบได

อยางมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (6) - 18



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร     การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.4 แผนงาน การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา   1. เพื่อชี้แจงและซักซอม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000   1.แผนพัฒนา ขอมูลสารสนเทศ กองการศึกษาฯ

และประสานแผนพัฒนา เกี่ยวกับกระบวนการและ เพื่อจัดทําแผนพัฒนา การศึกษาของ ดานการศึกษา

การศึกษาขององคกรปกครอง ขั้นตอนในการจัดทําแผน การศึกษาขององคกรปกครอง องคกรปกครองสวน ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด พัฒนาการศึกษาขององคกร สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ทองถิ่น ในเขตจังหวัด สวนทองถิ่นในเขต

นครสวรรค ปกครองสวนทองถิ่นในเขต นครสวรรค  ผูเขารวมประชุม นครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค 

(ทบทวนแผนฯ จังหวัดนครสวรรค ประกอบดวย ไดรับการทบทวน เพี่อนําไปบูรณาการ

ผ.01-108 ล.2)   2. เพื่อรวบรวมขอมูล คณะกรรมการประสาน   ๒.ความพึงพอใจ รวมกับหนวยงานอ่ืน 

และระดมความคิดเห็น แผนพัฒนาขององคกร ของผูเขารวม สําหรับจัดทํา

เพื่อเปนกรอบการประสาน ปกครองสวนทองถิ่น โครงการ แผนพัฒนา

แผนพัฒนาและทบทวน ในเขตจังหวัดนครสวรรค อยูในระดับดี การศึกษาจังหวัด

กรอบยุทธศาสตร และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ตอไป

การพัฒนาการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตจังหวัดนครสวรรค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02 (6) - 19



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร     การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.4 แผนงาน การศึกษา

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

4 กอสรางอาคารเก็บวัสดุ เพื่อใชเก็บเอกสาร วัสดุ กอสรางโครงเหล็ก  -   400,000 -  -    -   ความพึงพอใจ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

ครุภัณฑ กองการศึกษา ครุภัณฑของกองการศึกษา ผนังฉาบปูน ของผูใชอยูในระดับดี มีอาคารเก็บวัสดุ

ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม พื้นที่ไมนอยกวา 45 ตร.ม. ไมนอยกวา ครุภัณฑที่ไดมาตรฐาน

รายละเอียดตามแบบที่ รอยละ 80

อบจ.กําหนด

รวม  4 โครงการ 850,000 800,000 200,000 200,000 200,000 
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.5 แผนงาน   การพาณิชย

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 ปรับปรุงซอมแซมสถานีขนสง
ผูโดยสารอําเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-58 ล.1)

เพื่อปรับปรุงซอมแซม
สถานีขนสงผูโดยสาร 
อําเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค 
ใหสามารถบริการ
แกประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
เกิดความประทับใจ

ปรับปรุงซอมแซม
สถานีขนสงผูโดยสาร
อําเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค
จํานวน 1 แหง 
ตามแบบที่ อบจ.กําหนด

404,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

การใหบริการ
ประชาชน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองกิจการ
พาณิชย 

(สถานีขนสง
ลาดยาว)

2 จัดทําปายทางเขา
สถานีขนสงผูโดยสาร
อําเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-58 ล.2)

เพื่อจัดทําปายทางเขา
สถานีขนสงผูโดยสาร
อําเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค 
ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของกรมการขนสงทางบก

จัดทําปายทางเขา 
ขนาด 6x2.50 เมตร 
จํานวน 1 ปาย  
ตามแบบที่ อบจ.กําหนด

150,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

การใหบริการ
ประชาชน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองกิจการ
พาณิชย 

(สถานีขนสง
ลาดยาว)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลผลิตของโครงการ) ตัวชี้วัด (KPI)
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.5 แผนงาน   การพาณิชย

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลผลิตของโครงการ) ตัวชี้วัด (KPI)

1 จัดหาครุภัณฑ
เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน ดังนี้

         -            -   89,000          -            -   

  1. โตะทํางานพรอมเกาอี้
จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 
11,000 บาท 
เปนเงิน 44,000 บาท

  2. ตูเหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อนทึบ จํานวน 
1 ตู ๆ ละ 5,500 บาท

  3. ตูล็อกเกอร แบบ 18
ชอง จํานวน 1 ตู ๆ ละ 
8,000 บาท

  4. เครื่องทํานํ้ารอน -
น้ําเย็น จํานวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 6,000 บาท 
เปนเงิน 12,000 บาท

จัดหาครุภัณฑเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสถานีขนสง
ผูโดยสารอําเภอลาดยาว 
กองกิจการพาณิชย

เพื่อใหสถานีขนสง
ผูโดยสารอําเภอลาดยาว
มีครุภัณฑในการ
ปฏิบัติงานและใหบริการ
ประชาชน
อยางเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยว
และผูรับบริการ

กองกิจการ
พาณิชย

(สถานีขนสง
ลาดยาว)

สถานีขนสง
ผูโดยสารอําเภอ
ลาดยาว มีครุภัณฑ
ในการปฏิบัติงาน
และใหบริการ
ประชาชน
อยางเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
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แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.5 แผนงาน   การพาณิชย

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลผลิตของโครงการ) ตัวชี้วัด (KPI)

  5. เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
17,000 บาท

  6. เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
2,500 บาท

รวม 3 โครงการ 554,000 - 89,000 - - 
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แบบ ผ.02/1 
โครงการที่เกินศกัยภาพของ อบจ.นครสวรรค 

 
 
 



 
 
 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑ 

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
(เกินศักยภาพ อบจ.) 



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

1. ปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร
ยาว 925 เมตร หนา 0.25 เมตร 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ 
อบจ.กําหนด

- - - - - กองชาง

 2. ซอมสรางผิวทางคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร 
หนา 0.25 เมตร 
ยาว 10,000 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
80,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

- - 15,000,000 30,000,000 30,000,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ปรับปรุงถนนผิวจราจร
ทางหลวงทองถิ่น รหัสสายทาง 
นว.ถ.๑-0037 บานหนองกลับ-
บานเหมืองแร ตําบลหนองกลับ 
เชื่อมตอ ตําบลทุงทอง
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15°52'04.17"
        E 100°36'34.36"
สิ้นสุด N 15°55'34.71"
        E 100°42'20.39"
(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง 
ค.2/61 ผ.05-1 ล.1)

 1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ปรับปรุง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.หนองกลับ 
2,790 ครัวเรือน,
ต.ทุงทอง 1,293
ครัวเรือน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 1



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

2 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต ทางหลวง
ทองถิ่น นว.ถ.๑-0076 
บานวังซาน-บานตะกรุด-ธารมะยม 
ตําบลวังซาน เชื่อมตอ 
ตําบลเขาชนกัน อําเภอแมวงก 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15°50'47.70"           
          E 99°38'13.00"
สิ้นสุด N 15°49'45.10"            
          E 99°29'53.20"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-2 ล.2)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 4,235 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
25,410 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

8,000,000 - 3,000,000 3,000,000 -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.วังซาน 4,363
ครัวเรือน
ต.เขาชนกัน 
2,465 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 2



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

3 เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

   1. ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร 
ไหลทางกวาง 1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
28,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

9,799,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.หวยน้ําหอม 
3,730 ครัวเรือน
ต.ปางสวรรค 
2,086 ครัวเรือน)

กองชาง

   2. ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
ยาว 6,500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.04 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
0.00-1.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 39,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

8,000,000 5,000,000 5,000,000 7,000,000 - 

ซอมสรางถนนลาดยาง 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0077 
บานหวยน้ําหอม-บานปางงู-
ปางสวรรค ตําบลหวยน้ําหอม 
อําเภอลาดยาว เชื่อมตอ 
ตําบลปางสวรรค อําเภอชุมตาบง 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15°41'58.60"  
        E 99°30'35.01"
สิ้นสุด N 15°42'13.40"
       E 99°33'03.30"
(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง 
ค.1/61 ผ.05-1 ล.1)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 3



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

   3. ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
(โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING) ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร  
ยาว 7,600 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 
0.00-0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
53,200 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

- - - - 10,000,000 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 4



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

4 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.1-0096 
บานวังไผ - บานทาซุด 
ตําบลนครสวรรคตก 
อําเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15°41'31.60" 
        E 100°04'35.10"
สิ้นสุด N 15°39'35.40"    
        E 100°02'34.50"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-3 ล.4)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 4,500 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
27,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

9,800,000 3,700,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.นครสวรรคตก
 5,220 
ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 5



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

5 ซอมสรางถนนผิวจราจร
แอสฟลตติกคอนกรีตและ
ผิวจราจร ค.ส.ล. 
ทางหลวงทองถิ่น 
รหัสสายทางนว.ถ. 1-0010 
บานหนองตะโก-บานวัดไทรย 
ตําบลวัดไทรย 
อําเภอเมืองนครสวรรค 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15°42'54.70"
        E 100°03'49.20"
สิ้นสุด N 15°44'28.19"  
        E 100°04'40.77"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-4 ล.6)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 3,600 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
25,200 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

7,600,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ปรับปรุง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.วัดไทรย 
3,730 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 6



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

6 ซอมสรางผิวทางคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0100 
แยก ทล.3013-บานวังดินดาด 
ตําบลวังมา เชื่อมตอ 
ตําบลหนองยาว อําเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15°42'24.40" 
        E 99°48'51.40"
สิ้นสุด N 15°42'23.90" 
        E 99°53'14.70"
(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง 
ค.2/61 ผ.05-6 ล.3)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางผิวทางคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ยาว 3,230 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
19,380 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

- 1,300,000 4,500,000 4,800,000 -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ปรับปรุง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.วังมา 1,669 
ครัวเรือน
ต.หนองยาว 
1,141 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 7



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

7 ซอมสรางผิวทางคอนกรีต
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0038 
แยก ทล.225-บานหวยวารีใต  
ตําบลหวยถั่วเหนือ เชื่อมตอ 
ตําบลธารทหาร อําเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15°52'14.60" 
        E 100°30'14.60"
สิ้นสุด N 15°49' 21.80"   
        E 100°29'56.01"
(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลงฯ 
ผ.05-10 ล.5)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางผิวทางคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ยาว 3,200 เมตร 
ไหลทางกวาง
ขางละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
22,400 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

6,000,000 4,000,000 5,000,000 - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.หวยถั่วเหนือ 
743 ครัวเรือน
ต.ธารทหาร 
965 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 8



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

8 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING) ทางหลวงทองถิ่น 
นว.ถ.๑-0061 แยก ทล.1  
ลําพยนต - ลาดทิพรส  
ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา  
เชื่อมตอ ตําบลลาดทิพรส 
เชื่อมตอ ตําบลจันเสน 
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15°13'22.15"
        E 100°58'10.19.25"
สิ้นสุด N 15°10' 13.56"
        E 100°25'22.0315"
(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง 
ค.2/61 ผ.05-11 ล.6)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
(โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE
RECYCLING) ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร
ยาว 16,500 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 
0.00-1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
132,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

10,000,000 15,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.ลําพยนต 
1,238 ครัวเรือน
ต.ลาดทิพรส 
1,627 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 9



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

9 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0087 
บานหนองมะคา-บานหนองไมเสียบ
 ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี เชื่อมตอ 
ตําบลเขาชายธง อําเภอตากฟา 
เชื่อมตอ ตําบลชองแค 
อําเภอตาลี  จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 13' 22.15"
        E 100° 28' 18.25"
สิ้นสุด N 15° 10' 13.56"
        E 100° 25' 22.19"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-6 ล.10)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร
ยาว 4,217 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
25,302 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

4,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.ตาคลี 4,285
ครัวเรือน
ต.เขาชายธง 
702 ครัวเรือน
ต.ชองแค 1,455
 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 10



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

10 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต  
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0005 
บานนอก-บานแสมสาร 
ตําบลเขาทอง เชื่อมตอ 
ตําบลนิคมเขาบอแกว 
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 33' 58.00"
        E 100° 11' 23.10"
สิ้นสุด N 15° 30' 10.90"
        E 100° 14' 36.20"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-6 ล.11)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 6,000 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
36,000 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

8,000,000 5,000,000 4,000,000 - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.เขาทอง 
2,465 ครัวเรือน
ต.นิคมเขาบอแกว
1,294 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 11



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

11 เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

   1. ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 4,345 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
26,070 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

8,000,000 - - - - กองชาง

  2. ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร 
ยาว 4,950 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
29,700 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

- - 9,900,000 - -

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.สระทะเล 
753 ครัวเรือน
ต.นิคมเขาบอแกว
1,294 ครัวเรือน)

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0012 
บานปาตาล-บานหนองไมแดง 
ตําบลสระทะเล เชื่อมตอ 
ตําบลนิคมเขาบอแกว 
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15°29'05.50"
        E 100°10'24.60"
สิ้นสุด N 15°30' 9.18"
        E 100°12'35.80"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-7 ล.12)

 1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 12



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

12 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0086  
บานเขาบอแกว-ธารหวาย 
ตําบลนิคมเขาบอแกว เชื่อมตอ
ตําบลสระทะเล อําเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15°28'20.60"
        E 100°12'57.90"
สิ้นสุด N 15°30' 53.20"
        E 100°11'30.50"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-7 ล.13)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 3,400 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
20,400 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

6,200,000 - 3,000,000 3,000,000 -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.นิคมเขาบอ
แกว 1,294 
ครัวเรือน
ต.สระทะเล 753
 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 13



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

13    1. ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
(โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING) ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร
ยาว 3,500 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 21,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

- 2,200,000 3,000,000 20,000,000 - กองชาง

   2. ซอมสรางผิวทางคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 525 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
3,150 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบที่ อบจ.กําหนด

- 1,800,000 - - - 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.นากลาง 
720 ครัวเรือน
ต.ศาลาแดง  
1,309 ครัวเรือน)

ซอมสรางถนนทางหลวงทองถิ่น 
นว.ถ.๑-0036 บานทาทราย -
บานกระจังงาม ตําบลนากลาง
เชื่อมตอ ตําบลศาลาแดง 
อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 38' 32.54"
        E 100° 00' 39.65"
สิ้นสุด N 15° 35' 18.01"
        E 100° 01' 33.15"
(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง 
ค.2/61ผ.05-14 ล.7)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

 1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 14



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

14 เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต  ทางหลวงทองถิ่น
นว.ถ.๑-0051  
บานหนองหลวง - บานเขาดิน 
ตําบลหนองหลวง อําเภอทาตะโก 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 31' 46.86"
         E 100° 28' 41.89"
สิ้นสุด N 15° 29' 44.32"
         E 100° 32' 21.94"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-8 ล.15)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

เสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 16,000 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบจ.กําหนด

4,000,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
เสริมผิวจราจร
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.หนองหลวง 
1,261 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 15



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

15   1. ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 9,500 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 57,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

10,000,000 10,000,000 5,000,000 4,000,000 กองชาง

  2. ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี 
PAVEMENTIN-PLACE 
RECYCLING) 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 13,000 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 0.50-1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
104,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0050 
บานวังใหญ - บานสายลําโพง 
ตําบลวังใหญ เชื่อมตอ 
ตําบลสายลําโพง อําเภอทาตะโก 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 47' 28.49"
        E 100° 22' 44.28"
สิ้นสุด N 15° 46' 41.78"
        E 100° 27' 41.88"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-9 ล.16)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

 1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
ต.วังใหญ 842 
ครัวเรือน, 
ต.สายลําโพง 
2,656 ครัวเรือน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 16



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

16 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ทางหลวงทองถิ่น รหัสสายทาง 
นว.ถ.๑-0039 บานหวยถั่วใต -
บานไผขาด ตําบลหวยถั่วใต 
เชื่อมตอ ตําบลหวยใหญ 
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 50' 18.46"
        E 100° 28' 06.02"
สิ้นสุด N 15° 52' 37.92"
        E 100° 25' 03.77"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-9 ล.17)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 6,000 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
36,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

10,000,000 5,000,000 3,000,000 - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.หวยถั่วใต 
513 ครัวเรือน
ต.หวยใหญ 
1,298 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 17



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

17 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแอสฟลทติกคอนกรีต
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0107
บานปากดง - บานอุดมพัฒนา
ตําบลทุงทอง เชื่อมตอ ตําบลวังบอ 
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 54' 37.89"
        E 100° 40' 43.74"
สิ้นสุด N 15° 52' 1.07"
        E 100° 45' 8.14"
(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง 
ค.1/61ผ.05-5 ล.3)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 6,000 เมตร 
 ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
42,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

8,000,000 5,000,000 5,000,000 - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.ทุงทอง
1,298 ครัวเรือน
ต.วังบอ 
1,986 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 18



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

18 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0109 
แยก ทล.1 - บานนํ้าหัก  
ตําบลบางแกว เชื่อมตอ 
ตําบลบานแดน อําเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 57' 40.54"
        E 99° 50' 32.89"
สิ้นสุด N 15° 56' 07.63"
        E 99° 56' 47.41"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-10 ล.19)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 17,000 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 
0.00-1.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 136,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

9,000,000 5,000,000 10,000,000 - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.บางแกว 
2,133 ครัวเรือน
ต.บานแดน 
1,661 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 19



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

19 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0057 
บานหัวหวาย-บานหนองตาพัน  
ตําบลหัวหวาย เชื่อมตอ 
ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15°21'25.300.32"
        E 100°18'52.40"
สิ้นสุด N 15°19' 8.98"
        E 100°22'20.97"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-11 ล.20)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 4,400 เมตร หรือมีพื้นที่
ซอมสรางไมนอยกวา 
26,400 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

8,000,000 5,000,000 - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.หัวหวาย 
2,571 ครัวเรือน
ต.ตาคลี 
4,285 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 20



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

20 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น รหัสสายทาง 
นว.ถ.๑-0029 บานวังมหากร - 
บานพนมเศษ ตําบลวังมหากร 
เชื่อมตอ ตําบลพนมเศษ 
อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 40' 08.83"
        E 100° 20' 05.13"
สิ้นสุด N 15° 42' 46.81"
        E 100° 20' 43.17"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-11 ล.11)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,300 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 
0.50-1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
34,400 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

- - 10,000,000 10,000,000 -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.วังมหากร 
1,544 ครัวเรือน
ต.พนมเศษ 
908 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 21



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

21 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น รหัสสายทาง 
นว.ถ.๑-0006 บานไผสิงห - 
บานสันติสุข ตําบลไผสิงห 
เชื่อมตอ ตําบลหนองกระเจา 
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 50' 58.17"
        E 100° 21' 36.96"
สิ้นสุด N 15° 52' 57.88"
        E 100° 23' 35.09"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-12 ล.22)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
9,800 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

5,000,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.ไผสิงห 744 
ครัวเรือน
ต.หนองกระเจา 
1,188 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 22



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

22 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
ทางหลวงทองถิ่น
นว.ถ.๑-0043 
บานดอนกระชาย-บานหนองคลอ 
ตําบลยางขาว เชื่อมตอ 
ตําบลน้ําทรง อําเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 30' 10.00"
        E 100° 02' 43.40"
สิ้นสุด N 15° 28' 20.80"
        E 100° 02' 45.60"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-12 ล.23)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 2,650 เมตร
ไหลทางหินคลุกกวาง
ขางละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
2,820 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

8,500,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ปรับปรุง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.ยางขาว 
931 ครัวเรือน
ต.น้ําทรง 
2,037 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 23



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

23 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0101 
แยก ทล.3504-บานคลองน้ําโจน 
ตําบลเขาชนกัน เชื่อมตอ 
ตําบลแมวงก อําเภอแมวงก
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 48' 07.02"
        E 99° 30' 39.76"
สิ้นสุด N 15° 47' 02.80"
        E 99° 31' 57.10"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-13 ล.24)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
9,000 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

4,500,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ปรับปรุง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.เขาชนกัน 
2,071 ครัวเรือน
ต.แมวงก 
1,505 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 24



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

24 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.1-0021 
บานทาทอง-บานทาซุด 
ตําบลนครสวรรคตก
อําเภอเมืองนครสวรรค 
เชื่อมตอ ตําบลบางประมุง 
อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 40' 48.47"
        E 100° 06' 2.82"
สิ้นสุด N 15° 38' 21.60"
        E 100° 01' 49.70"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-13 ล.25)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 6,000 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0-1.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
108,000 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

- - 10,000,000 1,000,000 -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.นครสวรรคตก
 6,936 ครัวเรือน
ต.บางประมุง 
1,462 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 25



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

25 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0099 
แยก ทล.1 - บานเนินมวง  
ตําบลบานแดน อําเภอบรรพตพิสัย 
เชื่อมตอ ตําบลบานไร อําเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 55' 24.19"
        E 99° 52' 21.13"
สิ้นสุด N 15° 50' 30.85"
        E 99° 48' 57.52"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-14 ล.26)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตรยาว 2,400 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 21,805 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบจ.กําหนด

9,000,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ปรับปรุง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.บานแดน 
1,661 ครัวเรือน
ต.บานไร 
2,890 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 26



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

26 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0011 
บานคลองเจริญ-บานเนินสมบูรณ 
ตําบลแมเปน อําเภอแมเปน 
เชื่อมตอ ตําบลแมวงก 
อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 38' 05.58"
        E 99° 30' 35.01"
สิ้นสุด N 15° 42' 26.48"
        E 99° 31' 35.49"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-14 ล.27)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 490 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 2,940 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

1,500,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.แมเปน 
2,212 ครัวเรือน
ต.แมวงก 
1,505 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 27



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

27 เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

  1. ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 1,740 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 10,400 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

5,500,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

กองชาง

  2. ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร ยาว 4,580 เมตร
ไหลทางกวางขางละ 
0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา  29,770 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

- - 9,900,000 - -

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0007 
บานสระทะเล-บานเขาทอง 
ตําบลสระทะเล เชื่อมตอ 
ตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15°29'29.30"
        E 100°09'01.00"
สิ้นสุด N 15°39' 0.6"
        E 100°10'33"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-15 ล.28)

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทางและ
ขนสง
(ต.สระทะเล
1,235  ครัวเรือน
ต.เขาทอง
3,055 ครัวเรือน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 28



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

28 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0025 
บานบางปราบ-บานหนองเสือ 
ตําบลยานมัทรี เชื่อมตอ 
ตําบลสระทะเล อําเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 29' 46.60"
        E 100° 07' 44.10"
สิ้นสุด N 15° 30' 08.20"
        E 100° 08' 44.20"
(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง 
ค.2/61 ผ.05-16 ล.8)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร
ยาว 1,500 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 0.00-0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
12,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

- 2,000,000 2,200,000 - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.ยานมัทรี 
984 ครัวเรือน
ต.เขาทอง 
2,465 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 29



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

29 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0085 
บานสระทะเล - บานเนินมะกอก  
ตําบลสระทะเล เชื่อมตอ 
ตําบลเนินมะกอก 
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 29' 31.30"
        E 100° 09' 08.50"
สิ้นสุด N 15° 28' 24.10"
        E 100° 10' 12.80"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-16 ล.30)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 640 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
3,840 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

2,000,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.สระทะเล 
753 ครัวเรือน
ต.เนินมะกอก 
1,225 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 30



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

30 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0089 
บานสระทะเล - บานใหมโมรี 
ตําบลสระทะเล อําเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 28' 48.50"
        E 100° 08' 17.90"
สิ้นสุด N 15° 29' 24.40"
        E 100° 07' 52.50"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-16 ล.31)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร  
หรือมีพื้นที่ซอมสรางไมนอยกวา 
10,800 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

5,400,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.สระทะเล 
753 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 31



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

31 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น รหัสสายทาง 
นว.ถ.๑-0094 บานเนินฝอยทอง -
ทุงไมดอก ตําบลพยุหะ เชื่อมตอ
ตําบลทาน้ําออย อําเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 26' 05.54"
        E 100° 09' 24.54"
สิ้นสุด N 15° 25' 36.95"
        E 100° 09' 46.52"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-17 ล.32)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
ยาว 1,840 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
11,040 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

3,500,000 2,500,000 - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
กอสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.พยุหะ 
1,931 ครัวเรือน
ต.ทาน้ําออย 
1,075 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 32



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

32 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0103 
บานเขาไมเดน - บานเขาบอพลับ 
ตําบลทาน้ําออย เชื่อมตอ 
ตําบลมวงหัก อําเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 24' 35.70"
        E 100° 09' 20.20"
สิ้นสุด N 15° 23' 10.82"
        E 100° 12' 37.13"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-17 ล.33)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง6.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร
ยาว 2,200 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
13,200 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

3,000,000 4,000,000 - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
กอสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.ทาน้ําออย 
1,075 ครัวเรือน
ต.มวงหัก 
481 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 33



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

33 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0104 
บานเขากะลา-บานเขาทอง 
ตําบลเขากะลา เชื่อมตอ 
ตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน  N 15° 35' 34.10"
         E 100° 15' 10.90"
สิ้นสุด  N 15° 36' 19.40"
         E 100° 12' 51.10"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-18 ล.34)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร
ยาว 900 เมตร  หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 5,400 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

2,700,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.เขากะลา 
1,931 ครัวเรือน
ต.เขาทอง 
2,465 ครัวเรือน

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 34



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

34 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0105 
บานลําเจาสรอย ม.2-ม.5 
ตําบลโกรกพระ เชื่อมตอ
ตําบลศาลาแดง อําเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 34' 55.77"
         E 100° 03' 25.45"
สิ้นสุด N 15° 35' 12.69"
        E 100° 01' 49.14"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-18 ล.35)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
9,600 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

4,800,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.โกรกพระ 
1,039 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 35



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

35 เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

   1. ซอมสรางผิวทางคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ยาว  4,000 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
32,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

8,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

กองชาง

   2. ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING) 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
ยาว 8,000 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.5-1.00 
เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 64,000 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ 
อบจ.กําหนด

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

ซอมแซมถนนทางหลวงทองถิ่น 
นว.ถ.๑-0003 พิกุล-ทาไม-
บางเคียนตําบลพิกุล เชื่อมตอ 
ตําบลทาไม เชื่อมตอ 
ตําบลบางเคียน 
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 54' 04.66"
        E 100° 18' 02.85"
สิ้นสุด N 15° 54' 19.66"
        E 100° 12' 09.75"
(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง 
ค.2/61ผ.05-18 ล.9)

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.พิกุล 
1,046 ครัวเรือน
ต.บางเคียน 
587 ครัวเรือน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 36



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

36 ซอมสรางผิวทางคอนกรีต
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0032 
แยกทล.3475 (กม.ที่ 8+080) -
บานโพธิ์หนองยาว ตําบลพนมเศษ 
อําเภอทาตะโก เชื่อมตอ 
ตําบลไผสิงห อําเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 45' 57.11"
        E 100° 20' 07.26"
สิ้นสุด N 15° 52' 12.11"
        E 100° 19' 12.47"
(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง 
ค.2/61 ผ.05-20 ล.10)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางผิวทางคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร 
ยาว 3,685 เมตร  
ไหลทางกวางขางละ 
0.00-0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
25,795 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

3,000,000 1,700,000 4,500,000 4,500,000 -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
กอสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.พนมเศษ 
908 ครัวเรือน
ต.ไผสิงห 
744 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 37



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

37 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงทองถิ่น 
นว.ถ.๑-0047 ทล.3420 
บานโพธิ์ประสาท - บานสําโรงชัย  
ตําบลโพธิ์ประสาท เชื่อมตอ 
ตําบลสําโรงชัย อําเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 27' 31.32"
        E 100° 34' 14.78"
สิ้นสุด N 15° 31' 36.85"
        E 100° 39' 01.17"
(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง 
ค.1/61ผ.05-7 ล.4)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร
ยาว 7,600 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
45,600 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

7,000,000 7,000,000 7,000,000 3,000,000 -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.โพธิ์ประสาท 
1,803 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 38



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

38 ซอมสรางผิวทางหินคลุก 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0048 
บานเขาใหญ-บานหนองสะแกยาว 
ตําบลนาขอม เชื่อมตอ 
ตําบลวังขอย อําเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 40' 24.04"
        E 100° 48' 56.11"
สิ้นสุด N 15° 38' 19.07"
        E 100° 46' 43.75"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-20 ล.39)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางผิวทางหินคลุก
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
หนา 0.20 เมตร  
ยาว 4,500 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
27,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

1,800,000 3,600,000 - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.นาขอม 
1,700 ครัวเรือน
ต.วังขอย 
2,500 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 39



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

39 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
(โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING) ทางหลวงทองถิ่น 
นว.ถ.๑-0018  บานหัวหวาย - 
บานหนองโพ ตําบลหัวหวาย 
เชื่อมตอ ตําบลหนองโพ 
อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 21' 22.01"
        E 100° 18' 13.44"
สิ้นสุด N 15° 22' 54.71"
        E 100° 15' 06.33"
(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง 
ค.2/61 ผ.05-24 ล.12)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING) ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ยาว 6,000 เมตร  
ไหลทางกวางขางละ 1.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
45,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

5,000,000 7,000,000 9,500,000 9,500,000 -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.หัวหวาย 
2,571 ครัวเรือน
ต.หนองโพ 
1,384 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 40



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

40 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0058 
บานประชาอุทิศ ตําบลตาคลี 
เชื่อมตอ ตําบลหัวหวาย  
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 14' 42.83"
        E 100° 19' 35.71"
สิ้นสุด N 15° 14' 08.94"
        E 100° 20' 20.03"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-21 ล.41)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว  1,000 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
6,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

3,000,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.ตาคลี 
4,285 ครัวเรือน
ต.หวหวาย 
2,571 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 41



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

41 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0090 
บานหนองปนแตกแคททราย 
ตําบลหนองโพ  อําเภอตาคลี 
เชื่อมตอ ตําบลอุดมธัญญา 
อําเภอตาฟา จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 26' 43.44"
        E 100° 17' 21.82"
สิ้นสุด N 15° 27' 36.33"
        E 100° 21' 43.92"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-22 ล.42)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
6,000 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

3,000,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.หนองโพ 
1,384 ครัวเรือน
ต.อุดมธัญญา 
2,135 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 42



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

42 เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

  1. ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว  2,725 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
21,800 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

- 3,000,000 3,600,000 - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

กองชาง

   2. ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
(โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING)  ขนาดผิวจราจรกวาง
 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 6,200 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 37,200 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

- - - 8,000,000 8,000,000  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
กอสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่นนว.ถ.๑-0053 
บานไตรคีรี - บานอุดมธัญญา 
ตําบลพุนกยูง เชื่อมตอ 
ตําบลอุดมธัญญา อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 25' 30.54"
        E 100° 27' 44.08"
สิ้นสุด N 15° 27' 41.83"
        E 100° 25' 28.00"
(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง 
ค.2/61ผ.05-25 ล.13)

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.พุนกยูง
1,053 ครัวเรือน
ต.อุดมธัญญา 
2,135)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 43



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

43 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0059 
บานหนองเต็งรัง  ตําบลอุมธัญญา 
อําเภอตากฟา เชื่อมตอ 
ตําบลหนองโพ  อําเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 25' 47.73"
        E 100° 18' 48.73"
สิ้นสุด N 15° 25' 27.58"
        E 100° 21' 02.60"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-23 ล.44)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 3,400 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 20,400 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

3,000,000 3,000,000 3,000,000 1,500,000 -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
กอสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.อุดมธัญญา 
2,135 ครัวเรือน
ต.หนองโพ 
1,384 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 44



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

44 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต  
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0060 
บานราษฎเจริญ-บานซับไพรเงิน  
ตําบลลาดทิพรส  อําเภอตาคลี 
เชื่อมตอ ตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 13' 05.37"
        E 100° 32' 49.70"
สิ้นสุด N 15° 16' 32.08"
        E 100° 34' 32.52"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-23 ล.45)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว  4,500 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
27,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

5,000,000 5,000,000 4,000,000 - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
กอสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.ลาดทิพรส 
805 ครัวเรือน
ต.ลําพยนต 
1,235 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 45



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

45 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0063 
บานลําพยนต - บานพุนาค 
ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 18' 26.18"
        E 100° 35' 10.57"
สิ้นสุด N 15° 20' 41.26"
        E 100° 36' 09.22"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-24 ล.46)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว  775 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 4,650 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

2,500,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
กอสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.ลําพยนต 
1,238 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 46



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

46 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0071 
หมูที่ 5 - หมูที่ 8  ตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา เชื่อมตอ 
ตําบลหวยหอม อําเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 15' 10.86"
        E 100° 33' 31.86"
สิ้นสุด N 15° 16' 32.64"
        E 100° 30' 47.44"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-24 ล.47)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
18,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

5,000,000 4,000,000 - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
กอสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.ตากฟา 
637 ครัวเรือน
ต.หวยหอม 
1,289 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 47



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

47 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0074 
บานไผนาเริง  ตําบลสุขสําราญ 
เชื่อมตอ ตําบลเขาชายธง 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 20' 34.04"
        E 100° 31' 55.08"
สิ้นสุด N 15° 16' 28.20"
        E 100° 30' 19.05"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-25 ล.48)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร
ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 6,000 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

3,000,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
กอสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
ต.สุขสําราญ 
1,078 ครัวเรือน
ต.เขาชายธง 
702 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 48



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

48 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0083 
บานหนองเต็งรัง - บานสระเกษโมรี 
 ตําบลอุดมธัญญา อําเภอตากฟา 
เชื่อมตอ ตําบลหนองโพ
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 24' 33.07"
        E 100° 16' 48.14"
สิ้นสุด N 15° 28' 27.72"
        E 100° 20' 26.34"
(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง 
ค.2/61ผ.05-28 ล.14)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
40,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

- 3,000,000 5,500,000 5,500,000 -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.อุดมธัญญา 
2,135 ครัวเรือน
ต.หนองโพ 
1,384 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 49



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

49 เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

   1. ซอมสรางผิวทางหินคลุก
ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 970 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 6,790 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

1,140,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

กองชาง

   2. กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร 
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร  
ยาว 2,580 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
15,480 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

- 2,000,000 4,000,000 3,500,000 - 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.ตากฟา 
637 ครัวเรือน
ต.หนองพิกุล 
1,019 ครัวเรือน)

ซอมสรางถนน ทางหลวงทองถิ่น 
นว.ถ.๑-0093 บานหนองบัวงาม-  
หนองพิกุล ตําบลตากฟา เชื่อมตอ
ตําบลหนองพิกุล อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 21' 17.42"
        E 100° 29' 22.04"
สิ้นสุด N 15° 21' 00.07"
        E 100° 24' 51.15"
(ทบทวนแผนฯ เปลี่ยนแปลง 
ค.2/61 ผ.05-30 ล.15)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 50



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

50 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0113 
แยก ทล.1  - บานหนองมะคา 
ตําบลเขาชายธง  อําเภอตากฟา 
เชื่อมตอ ตําบลหวยหอม 
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 17' 31.90"
        E 100° 23' 15.31"
สิ้นสุด N 15° 13' 02.42"
        E 100° 27' 04.67"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-26 ล.51)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 1,730 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
10,380 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

5,500,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.เขาชายธง 
702 ครัวเรือน
ต.หวยน้ําหอม 
1,464 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 51



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

51 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0114 
บานลําพยนต - บานพุนาค  
ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา 
เชื่อมตอ ตําบลโพธิ์ประสาท 
อําเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 18' 35.37"
        E 100° 35' 15.42"
สิ้นสุด N 15° 25' 57.53"
        E 100° 37' 58.94"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-27 ล.52)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 350 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา  2,100 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

1,500,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
กอสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.โพธิ์ประสาท 
1,238 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 52



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

52 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.๑-0115 
แยก ทล.1 - บานหนองบัวทอง 
ตําบลเขาชายธง อําเภอตากฟา 
เชื่อมตอ ตําบลหวยหอม 
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 17' 40.19"
        E 100° 26' 31.33"
สิ้นสุด N 15° 14' 08.00"
        E 100° 28' 43.88"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-27 ล.53)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว  1,000 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
6,000 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

3,000,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.เขาชายธง 
702 ครัวเรือน
ต.หวยหอม 
1,289 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 53



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

53 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหหลวงทองถิ่น 
นว.ถ. 1 - 0004 
บานหนองปลิง - บานเขาทอง 
ตําบลหนองปลิง 
อําเภอเมืองนครสวรรค เชื่อมตอ 
ตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 38' 33.00"
        E 100° 09' 25.50"
สิ้นสุด N 15° 34' 23.70"
        E 100° 10' 33.20"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-28 ล.54)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ดําเนินการซอมสรางถนน ดังนี้
ชวงที่ 1 
ดําเนินการซอมสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 1,360 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 10,880 ตารางเมตร
ชวงที่ 2 
ดําเนินการเสริมผิวจราจรแอสฟลท
ติก คอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 1,870 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
14,960 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

7,010,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.หนองปลิง 
4,363 ครัวเรือน
ต.เขาทอง 
2,465 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 54



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

54 เสริมผิวถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1 - 0019
บานสะพานปูน - บานชองแค 
ตําบลตาคลี เชื่อมตอ ตําบลชองแค 
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 13' 31.94"
        E 100° 22' 04.48"
สิ้นสุด N 15° 10' 18.29"
        E 100° 26' 32.25"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-29 ล.55)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

เสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร
ยาว 4,195 เมตร  
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
33,560 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

8,390,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
เสริมผิวจราจร
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.ตาคลี 
4,285 ครัวเรือน
ต.ชองแค 
1,455 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 55



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

55 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1-0098 
บานกระทุมโทน-บานหนองบอนใต 
ตําบลบางแกว อําเภอบรรพตพิสัย 
เชื่อมตอ ตําบลบานไร 
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 57' 39.30"
        E 99° 50' 31.10"
สิ้นสุด N 15° 52' 45.50"
        E 99° 42' 25.80"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-29 ล.56)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรฃกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร
ยาว 2,400 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
16,800 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

5,880,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ปรับปรุง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.บางแกว 
2,133 ครัวเรือน
ต.บานไร 
2,890 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 56



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

56 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1-0064 
บานลาดยาว - บานวังยาง 
ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 44' 31.60"
        E 99° 46' 55.30"
สิ้นสุด N 15° 44' 27.94"
        E 99° 43' 06.78"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-30 ล.57)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร
ยาว 2,475 เมตร  
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
19,800 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

5,940,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.ลาดยาว 
1,926 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 57



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

57 เสริมผิวถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.1-0065 
บานศาลเจาไกตอ-บานปางสวรรค 
ตําบลศาลเจาไกตอ อําเภอลาดยาว 
เชื่อมตอ ตําบลปางสวรรค 
อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 46' 48.20"
        E 99° 40' 13.50"
สิ้นสุด N 15° 41' 43.30"
        E 99° 36' 26.60"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-30 ล.58)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

เสริมผิวถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร  
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
หรีอมีพื้นที่ไมนอยกวา 
20,000 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

5,000,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
เสริมผิวจราจร
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.ศาลเจาไกตอ 
3,268 ครัวเรือน
ต.ปางสวรรค 
1,587 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 58



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

58 ซอมสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.1-0052 
บานวังกรด -บานคลองน้ําหัก 
ตําบลสําโรงชัย เชื่อมตอ 
ตําบลโคกเดื่อ อําเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 32' 06.23"
        E 100° 37' 17.95"
สิ้นสุด N 15° 32' 34.48"
        E 100° 37' 32.71"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-31 ล.59)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร
ยาว 1,000 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
8,000 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

2,400,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.โคกเดื่อ 
1,803 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 59



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

59 ซอมสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่นนว.ถ. 1-0088 
บานบุหลวง-สระเกศโมรี 
ตําบลนิคมเขาบอแกว 
อําเภอพยุหะคีรี เชื่อมตอ
ตําบลอุดมธัญญา อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 29' 07.34"
        E 100° 19' 20.16"
สิ้นสุด N 15° 28' 47.66"
        E 100° 19' 47.53"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-31 ล.60)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร
ยาว 1,000 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
6,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

1,800,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.นิคมเขาบอ
แกว 1,294 
ครัวเรือน
ต.อุดมธัญญา 
2,135 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 60



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

60 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.1-0016 
คันกั้นแมน้ํายม - แมน้ํานาน 
ตําบลพิกุล เชื่อมตอ 
ตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 54' 12.97"
        E 100° 18' 12.97"
สิ้นสุด N 15° 53' 11.86"
        E 100° 16' 03.11"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-32 ล.61)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
24,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

5,000,000 5,000,000 2,000,000 - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.พิกุล 
1,046 ครัวเรือน
ต.เกยไชย 
1,799 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 61



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

61 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต ทางหลวง
ทองถิ่น นว.ถ.1-0041 
บานหนองสีนวล -บานหนองยอ 
ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 17' 49.59"
        E 100° 18' 38.61"
สิ้นสุด N 15° 18' 14.07"
        E 100° 16' 22.24"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-32 ล.62)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
หนา  0.04  เมตร 
ยาว  3,700  เมตร 
ไหลทางกวาง
ขางละ 0.00-1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
29,600 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่อบจ.กําหนด

- - 9,800,000 - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.ตาคลี 8,673
ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 62



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

62 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.1-0026 
บานหนองขวาว - บานคุงพัฒนา 
ตําบลหนองหลวง อําเภอทาตะโก 
เชื่อมตอ ตําบลอุดมธัญญา 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 26' 26.79"
        E 100° 31' 22.42"
สิ้นสุด N 15° 27' 08.80"
        E 100° 27' 51.83"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-33 ล.63)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 3,700 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
29,600 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

- - - 12,000,000 -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.หนองหลวง 
2,201 ครัวเรือน
ต.อุดมธัญญา 
2,135 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 63



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

63 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.1-0062 
บานดานตาพัน - บาพลับพลาชัย 
ตําบลหัวหวาย อําเภอตาคลี 
เชื่อมตอ ตําบลหนองพิกุล 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 22' 05.09"
        E 100° 22' 26.90"
สิ้นสุด N 15° 21' 57.37"
        E 100° 23' 21.33"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-33 ล.64)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
6,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

3,000,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.หัวหวาย 
2,571 ครัวเรือน
ต.หนองพิกุล 
1,019 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 64



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

64 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น  นว.ถ.1-0013 
บานวังยาง - บานสะพานมอญ 
ตําบลตะเคียนเลื่อน 
อําเภอเมืองนครสวรรค เชื่อมตอ 
ตําบลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 38' 17.50"
        E 100° 03' 51.50"
สิ้นสุด N 15° 39' 46.40"
       E 100° 03' 34.50"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-34 ล.65)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
9,000 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

4,500,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.โกรกพระ 
2,260 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 65



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

65 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น  นว.ถ.1-0028 
บานทาสุม - บานเขาคางคาว 
ตําบลวังมหากร เชื่อมตอ 
ตําบลหนองหลวง อําเภอทาตะโก 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 38' 12.24"
        E 100° 23' 01.48"
สิ้นสุด N 15° 36' 22.37"
        E 100° 22' 38.09"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-34 ล.66)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
7,200 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

3,600,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.วังมหากร 
1,544 ครัวเรือน
ต.หนองหลวง 
1,261 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 66



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

66 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.1-0017 
บานจันเสน(8)-ม.6 ตําบลชองแค 
ตําบลจันเสน เชื่อมตอ 
ตําบลชองแค อําเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 07' 57.98"
        E 100° 27' 49.87"
สิ้นสุด N 15° 10' 09.01"
        E 100° 28' 06.44"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-34 ล.35)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.04 
ยาว 1,400 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
8,400 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

4,200,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.ชองแค 
1,627 ครัวเรือน
ต.ชองแค 
1,455 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 67



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

67 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.1-0046 
บานหวยตะโก - บานวังน้ําลัด 
ตําบลโคกเดื่อ เชื่อมตอ 
ตําบลวังน้ําลัด อําเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 38' 05.59"
        E 100° 34' 52.64"
สิ้นสุด N 15° 38' 30.04"
        E 100° 36' 43.21"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-35 ล.68)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.04  เมตร
ยาว 1,200 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
7,200 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

3,600,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.โคกเดื่อ 
2,700 
ต.วังน้ําลัด 
2,600 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 68



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

68 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น  นว.ถ.1-0049 
บานสายลําโพง - บานหนองสระ 
ตําบลสายลําโพง เชื่อมตอ 
ตําบลวังใหญ อําเภอทาตะโก 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 45' 53.33"
        E 100° 26' 59.56"
สิ้นสุด N 15° 46' 37.23"
        E 100° 25' 08.22"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-36 ล.69)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร
ยาว 1,000 เมตร   
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
6,000 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

3,000,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.สายลําโพง 
2,126 ครัวเรือน
ต.วังใหญ 593 
ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 69



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

69 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.1-0072 
บานมาบมะขาม - บานไผ 
ตําบลเจริญผล เชื่อมตอ 
ตําบลตาสัง อําเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 59' 38.54"
        E 100° 00' 45.24"
สิ้นสุด N 16° 01' 56.01"
        E 99° 59' 14.21"
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-36 ล.70)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร
ยาว 1,000 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
6,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

3,000,000 - - - -  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
(ต.ตาสัง 1,928
 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 70



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

70 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจาจรแอสพัลทติกคอนกรีต
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.1-0078 
บานเขาดินเหนือ-บานหนองขี้วัว 
ตําบลเขาดิน อําเภอเกาเลี้ยว 
เชื่อมตอ ตําบลหูกวาง,
ตําบลอางทอง อําเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรค
เริ่มตน N 15° 50' 33.16"
        E 100° 03' 25.72"
สิ้นสุด N 15° 51' 56.88"
        E 99° 54' 52.83"
(ประชาคมระดับจังหวัด)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 23,000 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
184,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
กอสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง
ต.หูกวาง 1,313
 ครัวเรือน, 
ต.อางทอง 
1,255 ครัวเรือน

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 71



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

71 เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

  1. ซอมสรางถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 
0.04 เมตร ยาว 15,150 เมตร  
ไหลทางกวางขางละ 0-1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 121,200 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบจ.กําหนด

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

กองชาง

  2. ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร ยาว 1,590 เมตร
 ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
12,720 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่อบจ.กําหนด

- - 4,000,000 - - 1. ระยะทางถนนที่
ดําเนินการซอม
สราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของผูใช

กองชาง

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต ทางหลวง
ทองถิ่น นว.ถ.1-0069 แยก       
ทล.1072-ถ้ําบอยา-ถ้ําผาสวรรค-  
เขาถ้ําพระ ตําบลหนองยาว 
อําเภอลาดยาว เชื่อมตอ 
ตําบลหนองกรด อําเภอเมือง
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 46' 37.40"
        E 99° 56' 03.10"
สิ้นสุด N 15° 41' 36.10"
        E 100° 01' 41.50"
(ประชาคมระดับจังหวัด)

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทางและ
ขนสง
(ต.หนองยาว
2,832  ครัวเรือน
ต.หนองกรด
3,110 ครัวเรือน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 72



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

72 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.1-0068 
บานเขาดินใต-บานวังหยวก 
ตําบลเขาดิน อําเภอเกาเลี้ยว 
เชื่อมตอ ตําบลบานแกง 
อําเภอเมืองนครสวรรค 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 49' 17.10"
        E 100° 04' 19.70"
สิ้นสุด N 15° 46' 33.20"
        E 100° 03' 04.20"
(ประชาคมระดับจังหวัด)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 7,000 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0-0.5 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
49,000 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 73



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

73 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น  นว.ถ.1-0079 
แยก ทล.1182-บานดงเมืองใต 
ตําบลบานแกง เชื่อมตอ 
ตําบลหนองกระโดน อําเภอเมือง
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 47' 10.56"
        E 100° 04' 36.22"
สิ้นสุด N 15° 50' 28.16"
        E 100° 01' 15.17"
(ประชาคมระดับจังหวัด)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 18,000 เมตร
ไหลทางกวางขางละ 0.5 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
126,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

- - - 10,000,000 10,000,000  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 74



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาโครงขายดานคมนาคมและการจราจร

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

74 ซอมสรางผิวทางคอนกรีต 
ทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.1-0044 
แยก ทล.3220-บานยางขาว 
ตําบลยางขาว อําเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค
เริ่มตน N 15° 30' 56.40"
        E 100° 05' 30.00"
สิ้นสุด N 15° 30' 21.40"
        E 100° 01' 37.10"
(ประชาคมระดับจังหวัด)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางและขนสง

ซอมสรางผิวทางคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ยาว 2,400 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
19,200 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กําหนด

- - - - 10,000,000  1. ระยะทาง
ถนนที่ดําเนินการ
ซอมสราง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง

กองชาง

รวม 74  โครงการ 316,559,000 127,800,000 238,400,000 208,300,000 131,000,000 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 75



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 ขุดลอกหนองหวยขรัว หมูที่ 9 
ตําบลเกียงไกร เชื่อมตอ หมูที่ 1,4 
ตําบลบางพระหลวง 
อําเภอเมืองนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-37 ล.1)

เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้น
เขินใหระบายน้ําได
สะดวกและกักเก็บน้ําได
มากขึ้น

ดําเนินการขุดลอก
ใหมีขนาดปากกวาง 
40.00 เมตร 
กนกวาง 28.00 เมตร 
ลึก 4.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 34,000 
ลูกบาศกเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบจ.กําหนด

1,300,000 - - - -  1. จํานวนพื้นที่ทํา
การเกษตรที่ไดรับ
ประโยชน
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

1. ทําใหกักเก็บน้ํา
และระบายน้ําไดดี
2. พื้นที่การเกษตรที่
ไดรับประโยชน 625 
ไร
(ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน ต.เกียงไกร
 1,021 ครัวเรือน
ต.บางพระหลวง 
642 ครัวเรือน)

กองชาง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 76



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

2 ขุดลอกคลอง หมูที่ 2 บานเขาภูคา 
ตําบลหัวหวาย (สายคลองหวยซับ
ใหญ) เชื่อมตอ ตําบลตาคลี 
อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-38 ล.2)

เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้น
เขินใหระบายน้ําได
สะดวกและกักเก็บน้ําได
มากขึ้น

ดําเนินการขุดลอก
ใหมีขนาดปากกวาง 
18.00 เมตร 
กนกวาง 6.00 เมตร 
ลึก 4.00 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 29,100 
ลูกบาศกเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบจ.กําหนด

1,000,000 - - - -  1. จํานวนพื้นที่ทํา
การเกษตรที่ไดรับ
ประโยชน
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

1. ทําใหกักเก็บน้ํา
และระบายน้ําไดดี
2. พื้นที่การเกษตรที่
ไดรับประโยชน 375 
ไร
(ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน ต.หัวหวาย 
2,571 ครัวเรือน
ต.ตาคลี 4,285 
ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 77



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

3 ขุดลอกลําคลองบานหนองชํานาญ 
หมูที่ 10,11 ตําบลศาลเจาไกตอ 
เชื่อมตอ ตําบลหวยน้ําหอม 
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-39 ล.3)

เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้น
เขินใหระบายน้ําได
สะดวกและกักเก็บน้ําได
มากขึ้น

ดําเนินการขุดลอก
ใหมีขนาดปากกวาง 
16.00 เมตร 
กนกวาง 7.00 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร
หรือมีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 20,250 
ลูกบาศกเมตร 
พรอมกอสรางฝายน้ําลน 
จํานวน 1 แหง
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบจ.กําหนด

1,000,000 - - - -  1. จํานวนพื้นที่ทํา
การเกษตรที่ไดรับ
ประโยชน
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

1. ทําใหกักเก็บน้ํา
และระบายน้ําไดดี
2. พื้นที่การเกษตรที่
ไดรับประโยชน 200 
ไร
(ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน 
ต.ศาลเจาไกตอ 
4,000 ครัวเรือน 
ต.หวยน้ําหอม 
2,000 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 78



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

4 ขุดลอกคลองหมูที่ 5  ตําบลทางิ้ว 
เชื่อมตอ หมูที่ 4  ตําบลอางทอง 
อําเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-40 ล.4)

เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้น
เขินใหระบายน้ําได
สะดวกและกักเก็บน้ําได
มากขึ้น

ดําเนินการขุดลอก
ใหมีขนาดปากกวาง 
40.00 เมตร 
กนกวาง 28.00 เมตร 
ลึก 4.00 เมตร 
ยาว 1,900 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 32,300 
ลูกบาศกเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบจ.กําหนด

1,200,000 - - - -  1. จํานวนพื้นที่ทํา
การเกษตรที่ไดรับ
ประโยชน
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

1. ทําใหกักเก็บน้ํา
และระบายน้ําไดดี
2. พื้นที่การเกษตรที่
ไดรับประโยชน 593 
ไร
(ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน ต.ทางิ้ว 
1,770 ครัวเรือน 
ต.อางทอง 1,051 
ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 79



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

5 ขุดลอกคลองปลากด-คลองแมว 
หมูที่ ๑๒ ต.ทับกฤช เชื่อมตอ 
หมูที่ ๘ ต.ไผสิงห อ.ชุมแสง 
จ.นครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-41 ล.5)

เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้น
เขินใหระบายน้ําได
สะดวกและกักเก็บน้ําได
มากขึ้น

ดําเนินการขุดลอก
ใหมีขนาดปากกวาง 
60.00 เมตร 
กนกวาง 51.00 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 58,000 
ลูกบาศกเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบจ.กําหนด

2,000,000 - - - -  1. จํานวนพื้นที่ทํา
การเกษตรที่ไดรับ
ประโยชน
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

1. ทําใหกักเก็บน้ํา
และระบายน้ําไดดี
2. พื้นที่การเกษตรที่
ไดรับประโยชน 
625 ไร
(ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน ต.ทับกฤช 
1,133 ครัวเรือน
ต.ไผสิงห 744 
ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 80



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

6 ขุดลอกคลอง หมูที่ 2 ต.เขาชนกัน 
เชื่อมตอ หมูที่ 7 ต.วังซาน 
อ.แมวงก   จ.นครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-42 ล.6)

เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้น
เขินใหระบายน้ําได
สะดวกและกักเก็บน้ําได
มากขึ้น

ดําเนินการขุดลอก
ใหมีขนาดปากกวาง 7.00 
เมตร 
กนกวาง 3.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 29,000 
ลูกบาศกเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบจ.กําหนด

1,000,000 - - - -  1. จํานวนพื้นที่ทํา
การเกษตรที่ไดรับ
ประโยชน
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

1. ทําใหกักเก็บน้ํา
และระบายน้ําไดดี
2. พื้นที่การเกษตรที่
ไดรับประโยชน 
625 ไร
(ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน ต.เขาชนกัน
 2,071 ครัวเรือน  
ต.วังซาน 2,306 
ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 81



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

7 ขุดลอกคลองสาย หมูที่ ๘ 
ตําบลวังใหญ เชื่อมตอ 
ตําบลพนมเศษ อําเภอทาตะโก 
จังหวัดนครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-43 ล.7)

เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้น
เขินใหระบายน้ําได
สะดวกและกักเก็บน้ําได
มากขึ้น

ดําเนินการขุดลอก
ใหมีขนาดปากกวาง 
18.00 เมตร 
กนกวาง 9.00 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 29,000 
ลูกบาศกเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบจ.กําหนด

1,000,000 - - - -  1. จํานวนพื้นที่ทํา
การเกษตรที่ไดรับ
ประโยชน
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

1. ทําใหกักเก็บน้ํา
และระบายน้ําไดดี
2. พื้นที่การเกษตรที่
ไดรับประโยชน 
625 ไร
(ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน ต.วังใหญ
 593 ครัวเรือน  
ต.พนมเศษ 
908 ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 82



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

8 ขุดลอกคลองรองเคาแมว หมูที่ 9
ตําบลน้ําทรง อําเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ 
ตําบลเนินแจง อําเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-44 ล.8)

เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้น
เขินใหระบายน้ําได
สะดวกและกักเก็บน้ําได
มากขึ้น

ดําเนินการขุดลอก
ใหมีขนาดปากกวาง 
30.00 เมตร 
กนกวาง 10.00 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 27,500 
ลูกบาศกเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบจ.กําหนด

1,000,000 - - -  1. จํานวนพื้นที่ทํา
การเกษตรที่ไดรับ
ประโยชน
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

1. ทําใหกักเก็บน้ํา
และระบายน้ําไดดี
2. พื้นที่การเกษตรที่
ไดรับประโยชน 
625 ไร
(ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน 2,037 
ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 83



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

9 ขุดลอกคลองลําหวยขวาว หมูที่ 7 
ตําบลวังน้ําลัด อําเภอไพศาลี 
เชื่อมตอ ตําบลดอนคา 
อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-45 ล.9)

เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้น
เขินใหระบายน้ําได
สะดวกและกักเก็บน้ําได
มากขึ้น

ดําเนินการขุดลอก
ใหมีขนาดปากกวาง 
20.00 เมตร 
กนกวาง 11.00 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 21,000 
ลูกบาศกเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบจ.กําหนด

1,000,000 - - - -  1. จํานวนพื้นที่ทํา
การเกษตรที่ไดรับ
ประโยชน
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

1. ทําใหกักเก็บน้ํา
และระบายน้ําไดดี
2. พื้นที่การเกษตรที่
ไดรับประโยชน 
218.75 ไร
(ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน 1,843 
ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 84



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

10 ขุดลอกคลองหวยถั่ว หมูที่ 2-8 
ตําบลหวยถั่วเหนือ เชื่อมตอ 
ตําบลหวยถั่วใต อําเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค 
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-46 ล.10)

เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้น
เขินใหระบายน้ําได
สะดวกและกักเก็บน้ําได
มากขึ้น

ดําเนินการขุดลอก
ใหมีขนาดปากกวาง 
18.00 เมตร 
กนกวาง 6.50 เมตร 
ลึก 5.00 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 22,050 
ลูกบาศกเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบจ.กําหนด

1,000,000 - - -  1. จํานวนพื้นที่ทํา
การเกษตรที่ไดรับ
ประโยชน
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

1. ทําใหกักเก็บน้ํา
และระบายน้ําไดดี
2. พื้นที่การเกษตรที่
ไดรับประโยชน 
500 ไร
(ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน ต.หัวยถั่ว
เหนือ 743 ครัวเรือน 
ต.หวยถั่วใต 513 
ครัวเรือน)

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.02/1 - 85



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค

1.3 แผนงาน  การเกษตร

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

11 ขุดลอกลําหวยพรอมกอสราง
ฝายน้ําลน หมูที่ 9 ตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา เชื่อมตอ 
ตําบลลาดทิพรส อําเภอตาคลี  
จังหวัดนครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-47 ล.11)

เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้น
เขินใหระบายน้ําได
สะดวกและกักเก็บน้ําได
มากขึ้น

ดําเนินการขุดลอก
ใหมีขนาดปากกวาง 
20.00 เมตร 
กนกวาง 8.00 เมตร 
ลึก 4.00 เมตร 
ยาว 1,820 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 12,740 
ลูกบาศกเมตร
พรอมกอสรางฝายน้ําลน 
จํานวน 1 แหง
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบจ.กําหนด

1,000,000 - - - -  1. จํานวนพื้นที่ทํา
การเกษตรที่ไดรับ
ประโยชน
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

1. ทําใหกักเก็บน้ํา
และระบายน้ําไดดี
2. พื้นที่การเกษตรที่
ไดรับประโยชน 
568.75 ไร
(ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน ต.ลําพยนต
 1,238 ครัวเรือน 
ต.ลาดทิพรส 805 
ครัวเรือน)

กองชาง

รวม 11 โครงการ 12,500,000 - - - - 
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ยุทธศาสตรที่ ๒  

การพัฒนาดานการทองเที่ยว 
(เกินศักยภาพ อบจ.) 

 



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรค ที่ 2  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค ที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

2.   ยุทธศาสตร    พัฒนาการทองเที่ยว

กลยุทธ  สงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 กอสรางสวนสนุกน้ํา ๑. เพื่อพัฒนาพื้นที่ของแหลง กอสรางสวนสนุกน้ํา 110,000,000 130,000,000 - - -  รอยละของจํานวน ๑. นักทองเที่ยว กองกิจการ

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัด (Buengboraphet  นักทองเที่ยวที่มา มีจํานวนเพิ่มขึ้น พาณิชย

บึงบอระเพ็ด นครสวรรค ใหมีศักยภาพและ Water Park) ภายใน  บึงบอระเพ็ดเพิ่มขึ้น ๔๐๐,๐๐๐ คน/ป
(Buengboraphet เปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่ บึงบอระเพ็ด 2. มีรายได

 Water Park) เชื่อมโยงกันในภูมิภาค ใหเปน เพิ่มขึ้นจากการ
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-48 ล.1) ที่รูจักของประชาชนโดยทั่วไป ทองเที่ยว เพิ่มขึ้น

๒. เพื่อเปนการกระตุน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐
เศรษฐกิจของจังหวัด ตอป

นครสวรรค และตอบสนอง

นโยบายสงเสริมการทองเที่ยว

ของรัฐบาล

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรค ที่ 2  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค ที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

2.   ยุทธศาสตร    พัฒนาการทองเที่ยว

กลยุทธ  สงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

2 จัดทําหนาผาจําลองและ ๑. เพื่อพัฒนาพื้นที่ของแหลง จัดทําหนาผาจําลองและ 1,500,000 - - - -  รอยละของจํานวน ๑. นักทองเที่ยว กองกิจการ

กิจกรรม Advanture ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด กิจกรรม Advantureภายใน  นักทองเที่ยวที่มา มีจํานวนเพิ่มขึ้น พาณิชย

 เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว จังหวัดนครสวรรค ใหมีศักยภาพแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด  บึงบอระเพ็ดเพิ่มขึ้น ๔๐๐,๐๐๐ คน/ป
บึงบอระเพ็ด และเปนศูนยกลางการ  หมูที่ 3 ต.แควใหญ อ. 2. มีรายได
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-49 ล.2) ทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกันใน จ.นครสวรรค เพิ่มขึ้นจากการ

ภูมิภาค ใหเปนที่รูจักของ ทองเที่ยว เพิ่มขึ้น

ประชาชนโดยทั่วไป ๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๒. เพื่อเปนการกระตุน ตอป

เศรษฐกิจของจังหวัด

นครสวรรค และตอบสนอง

นโยบายสงเสริมการทองเที่ยว
ของรัฐบาล
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรค ที่ 2  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค ที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

2.   ยุทธศาสตร    พัฒนาการทองเที่ยว

กลยุทธ  สงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

3 จัดทําทองฟาจําลอง ๑. เพื่อพัฒนาพื้นที่ของแหลง จัดทําทองฟาจําลอง 1,500,000 - - - -  รอยละของจํานวน ๑. นักทองเที่ยว กองกิจการ

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัด ภายในแหลงทองเที่ยว  นักทองเที่ยวที่มา มีจํานวนเพิ่มขึ้น พาณิชย

บึงบอระเพ็ด นครสวรรค ใหมีศักยภาพและ บึงบอระเพ็ด หมูที่ 3  บึงบอระเพ็ดเพิ่มขึ้น ๔๐๐,๐๐๐ คน/ป
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-50 ล.3) เปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่ ต.แควใหญ อ.เมืองฯ 2. มีรายได

เชื่อมโยงกันในภูมิภาค ใหเปน จ.นครสวรรค เพิ่มขึ้นจากการ

ที่รูจักของประชาชนโดยทั่วไป ทองเที่ยว เพิ่มขึ้น

๒. เพื่อเปนการกระตุน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐
เศรษฐกิจของจังหวัด ตอป

นครสวรรค และตอบสนอง

นโยบายสงเสริมการทองเที่ยว
ของรัฐบาล
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรค ที่ 2  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค ที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

2.   ยุทธศาสตร    พัฒนาการทองเที่ยว

กลยุทธ  สงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

4 จัดทําหองนิทรรศการ ๑. เพื่อพัฒนาพื้นที่ของแหลง จัดทําหองนิทรรศการ 1,800,000 - - -  รอยละของจํานวน ๑. นักทองเที่ยว กองกิจการ

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัด ภายในแหลงทองเที่ยว  นักทองเที่ยวที่มา มีจํานวนเพิ่มขึ้น พาณิชย
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-51 ล.4) นครสวรรค ใหมีศักยภาพและ บึงบอระเพ็ด หมูที่ 3  บึงบอระเพ็ดเพิ่มขึ้น ๔๐๐,๐๐๐ คน/ป

เปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่ ต.แควใหญ อ.เมืองฯ 2. มีรายได

เชื่อมโยงกันในภูมิภาค ใหเปน  จ.นครสวรรค เพิ่มขึ้นจากการ

ที่รูจักของประชาชนโดยทั่วไป ทองเที่ยว เพิ่มขึ้น

๒. เพื่อเปนการกระตุน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐
เศรษฐกิจของจังหวัด ตอป

นครสวรรค และตอบสนอง

นโยบายสงเสริมการทองเที่ยว
ของรัฐบาล
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรค ที่ 2  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค ที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

2.   ยุทธศาสตร    พัฒนาการทองเที่ยว

กลยุทธ  สงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

5 กอสรางกรงนก ๑. เพื่อพัฒนาพื้นที่ของแหลง กอสรางกรงนก 1,500,000 - - -  รอยละของจํานวน ๑. นักทองเที่ยว กองกิจการ

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัด ภายในแหลงทองเที่ยว  นักทองเที่ยวที่มา มีจํานวนเพิ่มขึ้น พาณิชย
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-52 ล.5) นครสวรรค ใหมีศักยภาพและ บึงบอระเพ็ด หมูที่ 3  บึงบอระเพ็ดเพิ่มขึ้น ๔๐๐,๐๐๐ คน/ป

เปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่ ต.แควใหญ อ.เมืองฯ 2. มีรายได

เชื่อมโยงกันในภูมิภาค ใหเปน  จ.นครสวรรค เพิ่มขึ้นจากการ

ที่รูจักของประชาชนโดยทั่วไป ทองเที่ยว เพิ่มขึ้น

๒. เพื่อเปนการกระตุน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐
เศรษฐกิจของจังหวัด ตอป

นครสวรรค และตอบสนอง

นโยบายสงเสริมการทองเที่ยว
ของรัฐบาล
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรค ที่ 2  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค ที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

2.   ยุทธศาสตร    พัฒนาการทองเที่ยว

กลยุทธ  สงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

6 จัดทําหองนิทรรศการ ๑. เพื่อพัฒนาพื้นที่ของแหลง จัดทําหองนิทรรศการจระเข 1,000,000 - - - -  รอยละของจํานวน ๑. นักทองเที่ยว กองกิจการ

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัด ภายในแหลงทองเที่ยว  นักทองเที่ยวที่มา มีจํานวนเพิ่มขึ้น พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ ผ.05-53 ล.6) นครสวรรค ใหมีศักยภาพและ บึงบอระเพ็ด หมูที่ 3  บึงบอระเพ็ดเพิ่มขึ้น ๔๐๐,๐๐๐ คน/ป
เปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่ ต.แควใหญ อ.เมืองฯ 2. มีรายได

เชื่อมโยงกันในภูมิภาค ใหเปน  จ.นครสวรรค เพิ่มขึ้นจากการ

ที่รูจักของประชาชนโดยทั่วไป ทองเที่ยว เพิ่มขึ้น

๒. เพื่อเปนการกระตุน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐
เศรษฐกิจของจังหวัด ตอป

นครสวรรค และตอบสนอง

นโยบายสงเสริมการทองเที่ยว
ของรัฐบาล
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรค ที่ 2  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค ที่ 2   สงเสริมการทองเที่ยว

2.   ยุทธศาสตร    พัฒนาการทองเที่ยว

กลยุทธ  สงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค

2.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

7 กอสรางที่พักผอนสําหรับ ๑. เพื่อพัฒนาพื้นที่ของแหลง กอสรางที่พักผอนสําหรับ 5,000,000 - - - -  รอยละของจํานวน ๑. นักทองเที่ยว กองกิจการ

นักทองเที่ยว ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัด นักทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด  นักทองเที่ยวที่มา มีจํานวนเพิ่มขึ้น พาณิชย

(ทบทวนแผนฯ ผ.05-54 ล.7) นครสวรรค ใหมีศักยภาพและ  หมูที่ 3 ต.แควใหญ  บึงบอระเพ็ดเพิ่มขึ้น ๔๐๐,๐๐๐ คน/ป
เปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่  อ.เมืองฯ   จ.นครสวรรค 2. มีรายได

เชื่อมโยงกันในภูมิภาค ใหเปน เพิ่มขึ้นจากการ

ที่รูจักของประชาชนโดยทั่วไป ทองเที่ยว เพิ่มขึ้น

๒. เพื่อเปนการกระตุน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐
เศรษฐกิจของจังหวัด ตอป

นครสวรรค และตอบสนอง

นโยบายสงเสริมการทองเที่ยว
ของรัฐบาล

รวม   7 โครงการ 122,300,000 130,000,000 - - - 
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ยุทธศาสตรที่ ๔ 

การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
(เกินศักยภาพ อบจ.) 

 



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค

4.1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 จัดหาครุภัณฑสําหรับใช เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ จัดซื้อครุภัณฑ ดังนี้ รอยละความพึงพอใจ สถานสงเคราะห กองสงเสริม

ในสถานสงเคราะหคนชรา สถานสงเคราะหคนชรา 1) ตูเหล็ก แบบ 2 บานเปด - - 55,000 - - ของผูสูงอายุและเจาหนาที่ คนชราบานเขาบอแกว คุณภาพชีวิต 

บานเขาบอแกว บานเขาบอแกว ขนาด 45x91x183 ซม. หรือผูมีสวนเกี่ยวของ มีครุภัณฑสําหรับ (สถานสงเคราะหฯ)

(ประชาคมระดับจังหวัด) (กวางxยาวxสูง) จํานวน 10 ตู ๆ กับสถานสงเคราะหคนชรา ปฏิบัติงานและบริการ

ละ 5,500 บาท บานเขาบอแกว ผูสูงอายุอยางเพียงพอ

  2) โตะพับสแตนเลส - - 160,000 - - 

ขนาด 75x180x75 ซม.

(กวางxยาวxสูง) หนาโตะหนา

0.8 ซม. ขอบ 4 ซม. ขาโตะเหลี่ยม

ขนาด 30x30 ซม. หนา 0.8 ซม.

จํานวน 20 ตัว ๆ ละ 8,000 บาท

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

สําหรับ โครงการที่เกินศัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค

4.1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

  3) ปมบาดาล กําลังเครื่อง 1.5H - - 450,000 - - 

ใบพัดดูดน้ํา 15 ใบ ทอสงน้ําออก

ขนาด 1 1/4 นิ้ว สามารถดูดนํ้าได

40 ลิตร/นาที กลองคอลโทรล

ขนาด 220V ฝาปดปากบอ

ขนาด 1 1/4 นิ้ว สายไฟขนาด

3x1.5x50 เมตร จํานวน 

2 เครื่อง ๆ ละ 22,500 บาท

   4) เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง - - 28,500 - - 

จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท

5) ตูเย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต - - - 24,700 - 

จํานวน 1 ตู

6) ตูแชอาหาร - - - 35,000 - 

ขนาด 20 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู

7) เตียงเหล็กเสาเหลี่ยม ขนาด - - - 330,000 - 

3.5 ฟุต ขนาดภายนอก ภายใน

115 (105)x205(198)x100 ซม.

จํานวน 60 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 3   พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.   ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  สงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค

4.1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

8) ตูเหล็ก แบบ 2 บานเปดกระจก - - - 34,000 - 

ขนาด 120x45x183 ซม. 

(กวางxยาวxสูง) จํานวน 4 ตู ๆ ละ

8,500 บาท

9) ตูเสื้อผา แบบบานเลื่อน - - - 318,000 - 

ขนาด 88x40x88 ซม. 

(กวางxยาวxสูง) จํานวน 60 ตู ๆ

ละ 5,300 บาท

10) เครื่องซักผาแบบอุตสาหกรรม - - - 268,000 - 

ขนาด 50 ปอนด จํานวน 1 เคร่ือง

11) เครื่องอบผา ขนาด 50 ปอนด - - - 200,000 - 

จํานวน 1 เครื่อง

12) รถบรรทุกน้ํา ขนาดความจุถัง - - - 3,500,000 - 

12,000 ลิตร จํานวน 1 คัน

รวม 1 โครงการ - - 693,500 4,709,700 - 
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมเขมแข็ง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 5   เสริมสรางสังคมเขมแข็ง

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.4 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางริมทาง เพื่อใหประชาชนมีความ ติดตั้งไฟฟาแสงสวางริม 5,280,000 - - - - ระดับความพึงพอ ประชาชมีความ กองชาง

หมูที่ 3 บานดงพิกุล สายทางพิกุล- ปลอดภัยในการสัญจร ทาง หมูที่ 3 บานดงพิกุล ใจของผูใชบริการ ปลอดภัยในการ

ทาไม-บางเคียน อําเภอชุมแสง ไปมา สายทางพิกุล-ทาไม-บางเคียน สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น

เชื่อมตอ บานทากราง หมูที่ 1 อําเภอชุมแสง เชื่อมตอ บานทากราง

ตําบลทาไม อําเภอชุมแสง หมูที่ 1 ตําบลทาไม อําเภอชุมแสง

จังหวัดนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

(ถนนถายโอน นว.ถ.1-0003)
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-55 ล.1)

2 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางถนนสาย
บานเขาดิน-บานโคกเดื่อ
อําเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค 
(ถนนถายโอน นว.ถ.0045)
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-55 ล.2)

เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
ถนนสายบานเขาดิน-
บานโคกเดื่อ อําเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค 

5,280,000 - - - -  ระดับความพึง
พอใจของ
ผูใชบริการ

ประชาชมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น

กองชาง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมเขมแข็ง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 5   เสริมสรางสังคมเขมแข็ง

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.4 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

3 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง
ริมแมน้ําเจาพระยา หมูที่ 6
ตําบลนครสวรรคตก
อําเภอเมืองนครสวรรค     
จังหวัดนครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-55 ล.3)

1) เพื่อเปนพนังกั้นน้ําไหลเออ
เขาทวมบานเรือนของประชาชน
2) เพื่อปองกันชีวิตและทรัพยสิน
 สิ่งกอสราง ไมใหเกิดความ
เสียหาย

กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง  
บริเวณหมูที่ 6 
ตําบลนครสวรรคตก
อําเภอเมืองนครสวรรค 
จังหวัดนครสวรรค

3,000,000 3,000,000 - - -  ระดับความพึง
พอใจของ
ผูใชบริการ

 มีพนังกั้นน้ํา ทํา
ใหน้ําไมไหลเขา
ทวมบานเรือน
ของประชาชน

กองชาง

4 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง
ริมแมน้ําเจาพระยา 
บานยางโทน หมูที่ 2 
ตําบลนครสวรรคตก 
อําเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-56 ล.4)

1) เพื่อเปนพนังกั้นน้ําไหลเออ
เขาทวมบานเรือนของประชาชน
2) เพื่อปองกันชีวิตและทรัพยสิน
 สิ่งกอสราง ไมใหเกิดความ
เสียหาย

กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง 
บริเวณ หมูที่ 2 
ตําบลนครสวรรคตก 
อําเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค

3,000,000 3,000,000 - - -  ระดับความพึง
พอใจของ
ผูใชบริการ

 มีพนังกั้นน้ํา ทํา
ใหน้ําไมไหลเขา
ทวมบานเรือน
ของประชาชน

กองชาง
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมเขมแข็ง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 5   เสริมสรางสังคมเขมแข็ง

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.4 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

5 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง
ริมแมน้ํานาน หมูที่ 4 
ตําบลแควใหญ 
อําเภอเมืองนครสวรรค 
จังหวัดนครสวรรค
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-56 ล.7)

1) เพื่อเปนพนังกั้นน้ําไหลเออ
เขาทวมบานเรือนของประชาชน
2) เพื่อปองกันชีวิตและทรัพยสิน
 สิ่งกอสราง ไมใหเกิดความ
เสียหาย

กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง
บริเวณ หมูที่ 4 
ตําบลแควใหญ 
อําเภอเมืองนครสวรรค 
จังหวัดนครสวรรค

1,000,000 1,000,000 - - -  ระดับความพึง
พอใจของ
ผูใชบริการ

 มีพนังกั้นน้ํา ทํา
ใหน้ําไมไหลเขา
ทวมบานเรือน
ของประชาชน
2) สามารถ
ปองกันชีวิตและ
ทรัพยสิน 
สิ่งกอสราง ไมให
เกิดความเสียหาย

กองชาง

6 กอสรางพนังกั้นน้ํา หมูที่ 1 
บริเวณหนาวัดทางิ้ว ถึง 
คลองตั้วเกา       
ตําบลทางิ้ว 
อําเภอบรรพตพิสัย  
จังหวัดนครสวรรค 
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-57 ล.6)

1) เพื่อเปนพนังกั้นน้ําไหลเออ
เขาทวมบานเรือนของประชาชน
2) เพื่อปองกันชีวิตและทรัพยสิน
 สิ่งกอสราง ไมใหเกิดความ
เสียหาย

กอสรางพนังกั้นน้ํา
หมูที่ 1 บริเวณหนาวัดทาง้ิว 
ถึง คลองตั้วเกา ตําบลทางิ้ว 
อําเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค

2,000,000 2,000,000 - - -  ระดับความพึง
พอใจของ
ผูใชบริการ

 มีพนังกั้นน้ํา ทํา
ใหน้ําไมไหลเขา
ทวมบานเรือน
ของประชาชน
2) สามารถ
ปองกันชีวิตและ
ทรัพยสิน 
สิ่งกอสราง ไมให
เกิดความเสียหาย

กองชาง

รวม 6 โครงการ 19,560,000 9,000,000 - - - 
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ยุทธศาสตรที่ ๖ 

การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
(เกินศักยภาพ อบจ.) 

 



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมเขมแข็ง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคที่ 7   การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.   ยุทธศาสตร     การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

6.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564
 (บาท)

 2565
 (บาท)

1 กอสรางอาคารสํานักงาน
สถานสงเคราะหคนชรา
บานเขาบอแกว
(ทบทวนแผนฯ ผ.05-58 ล.1)

เพื่อใหมีสถานที่ปฏิบัติงาน
ใหบริการและตอนรับผูมา
ติดตอราชการกับสถาน
สงเคราะหคนชราใหมีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กอสรางอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว พื้นที่ขนาดกวาง
 10.5 เมตร ยาว 10.5 เมตร
 พื้นที่ดําเนินการกอสรางไม
นอยกวา 110 ตารางเมตร
จํานวน 1 หลัง รายละเอียด
ตามแบบที่ อบจ.กําหนด

2,000,000 - - -  1. อาคาร
สํานักงาน 
จํานวน
 1 หลัง
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

สถานสงเคราะห
คนชราบาน
เขาบอแกว
มีสถานที่
สําหรับการ
ปฏิบัติงานและการ
ใหบริการที่เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ

กองสงเสริมฯ
(สถาน

สงเคราะหฯ)

รวม 1 โครงการ - 2,000,000 - - - 

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
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แบบ ผ.03 

(บัญชีครุภัณฑ) 

 

 



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 32,000 - - - - กองกิจการสภาฯ

จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ ชนิด LED 15,800 - - - - กองกิจการสภาฯ

ขาวดํา จํานวน 8 เครื่อง 

เครื่องละ 7,900 บาท

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 6,400 - - - - กองกิจการสภาฯ

จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน 16,000 - - - - กองแผนฯ

สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 23,700 - - - - กองแผนฯ

ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ  7,900 บาท

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่อง Multifunction ชนิดเลเซอร/ 17,000 - - - - กองแผนฯ

ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
****************************************

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 1



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 48,000 - - - - กองแผนฯ

สํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร 29,000 - - - - กองแผนฯ

ระดับศูนยบริการ แบบที่ 2  จํานวน 1 เครี่อง

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 48,000 304,000 - - -        กองแผนฯ

จํานวน 31 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 23,700 71,100 - - - กองแผนฯ

ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 21 เครื่อง ๆ ละ

 7,900 บาท 

11 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี แบบ Network - 30,000 - - - กองแผนฯ

จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท 

12 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 41 เครื่อง ๆ - 57,500 - - - กองแผนฯ

 ละ 2,500 บาท

13 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล - 21,000 - - -        กองแผนฯ

จํานวน 1 เครื่อง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 2



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

14 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา - 2,600 2,600 - -        กองแผนฯ

 (18 หนา/นาที) จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท

15 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU 64,800 - - - -        กองแผนฯ

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท

16 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ เจาะกระดาษไดหนา
ไมนอยกวา 330 แผน (80 แกรม)  
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท

 -    30,000  -    -   -        กองคลัง

17 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจกสองชั้น 11,000 5,500 - -        -        กองคลัง

จํานวน 4 ตู ๆ ละ 5,500 บาท

18 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบสองชั้น 5,500 - - - -        กองคลัง

จํานวน 1 ตู

19 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กรางเลื่อนแบบมือผลัก ชนิด 10 ตู 
รวมคาติดตั้ง ขนาดรวมไมนอยกวา 
3,815x910x1,975 มิลลิเมตร (กวางxยาวxสูง)  
จํานวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

 -    135,000 - - -        กองคลัง

20 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 16,000 - - - -        กองคลัง

6 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 3



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

21 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 3,200 - - - -        กองคลัง

จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท

22 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรสี จํานวน 1 เครื่อง 12,000 - - - -        กองคลัง

23 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรขาว-ดํา 31,600 - - - -        กองคลัง

จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท

24 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา 47,400 - - - -        กองพัสดุฯ

 จํานวน 14 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท

25 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจกสองชั้น 44,000 11,000 - - -        กองพัสดุฯ

จํานวน 10 ตู ๆ ละ 5,500 บาท

21 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจกขนาดแบบ 4 ลิ้นชัก 26,000 - - - -        กองพัสดุฯ

 จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท

26 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจกชนิดแบบ 7 ลิ้นชัก 8,200 - - - -        กองพัสดุฯ

 จํานวน 1 ตัว

27 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้แบบพนักพิงต่ํา จํานวน 5 ตัว ๆ 17,900 - - - -        กองพัสดุฯ

ละ 3,580 บาท

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 4



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

28 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดแบบ 2 ลิ้นชัก 10,500 - - - -        กองพัสดุฯ

จํานวน 3 ตู ๆละ 3,500 บาท

29 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 160,000 - - - -        กองพัสดุฯ

จํานวน 19 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท

30 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 32,000 - - - -        กองพัสดุฯ

จํานวน 19 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท

31 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงาน 16,000 - - - -        หนวยตรวจสอบฯ

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

32 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ชนิด LED 7,900  - - - -        หนวยตรวจสอบฯ

ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

33 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก ขนาดไมนอยกวา 
47x62x132 เซนติเมตร (กวางxยาวxสูง)  
จํานวน 2 ตู ๆ ละ 7,900 บาท

 -    15,800 - - -        หนวยตรวจสอบฯ

34 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ - 16,000 - - -        หนวยตรวจสอบฯ

16,000 บาท

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 5



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

35 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,900 9,900 - - -        กองการเจาหนาที่

 9,900 บาท

36 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 3,100 - - - -        กองการเจาหนาที่

36 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ เจาะกระดาษได
หนา ไมนอยกวา 330 แผน (80 แกรม)  
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท

 -    30,000  -    -   -        กองการเจาหนาที่

37 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง 18,000 - - - -        กองการเจาหนาที่

38 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนแบบทึบ 5,500 - - - -        กองการเจาหนาที่

ขนาดไมนอยกวา 40x149x87 เซนติเมตร (กวางxยาวxสูง)

จํานวน 1 ตู

39 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 5,500 - - 5,500 -        กองการเจาหนาที่

สองชั้น ขนาดไมนอยกวา 40x149x87

เซนติเมตร (กวางxยาวxสูง) จํานวน 2 ตูๆละ 5,500 บาท

40 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางานพรอมกระจก จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 5,500 บาท 16,500 - - - -        กองการเจาหนาที่

41 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้แบบพนักพิงสูง จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท 9,000 - - - -        กองการเจาหนาที่

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 6



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

42 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง - 20,000 - - -        กองการเจาหนาที่

43 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กรางเลื่อนแบบมือผลัก ชนิด 6 ตูๆละ 12,500 บาท 75,000 - - - -        กองการเจาหนาที่

44 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 64,000 - - - -        กองการเจาหนาที่

45 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED 13,200 - - - -        กองการเจาหนาที่

ขาวดํา จํานวน 6 เครื่องๆละ 3,300 บาท

46 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED 12,000  -  -  - -        กองการเจาหนาที่

สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง

47 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA 25,600 - - - -        กองการเจาหนาที่

จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท

48 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 42,000 - - - -        กองการเจาหนาที่

2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท

49 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อคลูเลอรตมน้ําไฟฟาสแตนเลส ขนาดบรรจุ 22.5 ลิตร 15,000 - - - -        กองการเจาหนาที่

50 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง - 6,500 - - - กองการเจาหนาที่

51 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือตูเหล็กชนิด 2 บาน  จํานวน 2 ตู ตูละ 4,400 บาท - 4,400 - - -        กองการเจาหนาที่

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 7



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

52 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ แบบมีพนักพิงสูง ชนิดหมุนได 21,000  -  -  - -        กองการเจาหนาที่

มีที่วางแขนบุนวม ทั้ง 2 ขาง ขาเกาอ้ี

ทําดวยเหล็ก มีลอเลื่อน ปรับระดับสูงต่ําได

ขนาด 66x78x122 เซนติเมตร

จํานวน 3 ตัวๆละ  7,000 บาท

53 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางานผูบริหาร พรอมตูลิ้นชัก 14,900 - - - -        กองการเจาหนาที่

มีลอ ทําจากไมเอ็มดีเอฟเคลือบผิวอยางดี

มีขนาดไมนอยกวา 80x16x75 เซนติเมตร 

จํานวน 1 ชุด

54 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อชุดอุปกรณบันทึกเสียง จํานวน 1 ชุด - 55,000 - - -        สํานักปลัดฯ

55 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อกลองถายวีดีโอพรอมขาตั้งจํานวน 1 เครื่อง - 81,000 - - -        สํานักปลัดฯ

56 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อไมคไวเล็ตสําหรับกลองวีดีโอ จํานวน 1 ชุด - 36,500 - - -        สํานักปลัดฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 8



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

57 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิงต่ําเบาะหนังบุนวม 
ชนิดหมุนได มีที่วางแขนบุนวมทั้งสองขาง 
ขาเกาอ้ีทําดวยเหล็ก มีลอเลื่อนปรับประดับสูงต่ําได
จํานวน 24 ตัว ๆ ละ 3,580 บาท ดังนี้
 - ป 2561  จํานวน  1 ตัว
 - ป 2562  จํานวน  18 ตัว
 - ป 2564  จํานวน  5 ตัว
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

 3,880  64,440  -   - -        กองชาง

58 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว - 4,500 - - -        กองชาง

59 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางาน ชนิด 2 ลิ้นชัก 9,000 - - - -        กองชาง

ขนาด 150×80×75 เซนติเมตร

จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท

60 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน - 5,500 - - -        กองชาง

เลื่อนกระจก 2 ชั้น ขนาดไมนอย

กวา 40×149×87 (กวาง×ยาว×สูง)

จํานวน 2 ตู ๆ ละ 5,500 บาท

61 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ 11,000 - - - -        กองชาง

ขนาดไมนอยกวา 40×149×87 เซนติเมตร

(กวาง×ยาว×สูง) จํานวน 2 ตูๆละ 5,500 บาท

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 9



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

62 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปด 11,000 - - - -        กองชาง

ขนาดไมนอยกวา 45×91×183 เซนติเมตร

 (กวาง×ยาว×สูง) จํานวน 2 ตูๆ ละ 5,500 บาท    

63 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล 42,000 - - - -        กองชาง

จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท 

64 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 29,000 - - - -        กองชาง

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 29,000 บาท

65 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 16,000 - - - -        กองชาง

จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ  16,000 บาท

66 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 19 เคร่ือง 16,000 - - - -        กองชาง

เครื่องละ 3,200 บาท

67 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี 17,000 - - - -        กองชาง

จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท

68 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา (30หนา/นาที) - 7,900 - - -        กองชาง

จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 10



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

69 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 16,000 - - - -        กองชาง

แบบ Netrwork  แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง  

70 แผนงานการรักษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ติดตั้งระบบกลองวงจรปด ( CCTV ) 2,000,000 - - - -        กองชาง

ความสงบภายใน  (ระยะที่ ๒) จํานวน ๑ ระบบ 

71 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดัมเบิ้ลแค็บ จํานวน 8 คัน 1,792,000 1,792,000 - - -        กองชาง

คันละ 896,000 บาท 

   

72 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ จัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล 1 ตําแหนง ขนาด 4,000 กรัม 8,000 - - - -        กองชาง

 คาละเอียด 0.1 กรัม จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท

73 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ จัดซื้อสามขา (Tripld) ขนาด ความละเอียด 0.01 mm. 7,000 - - - -        กองชาง

 

74 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน จัดซ้ือสวานมือแบบหัวกระแทก ขนาดไมนอยกวา 15 มม. - 6,500 - - -        กองชาง

จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท

75 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน จัดซื้อเครื่องมือเจียรมือถือ ขนาดใบเจียร - 2,500 - - -        กองชาง

ไมนอยกวา 4 นิ้ว จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท

76 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน จัดซื้อเครื่องเจียรมือถือ ขนาดใบเจียร ไมนอยกวา 5 นิ้ว - 6,000 - - -        กองชาง

จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 11



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

77 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน จัดซื้อตูเชื่อมไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 300 แอมป - 26,000 - - -        กองชาง

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท

78 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อลิฟทยกรถสองเสาคานบน 150,000 - - - -        กองชาง

ขนาดรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 5.5 ตัน จํานวน 1 ชุด

79 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อเครนโรงงาน รับน้ําหนักไดไมนอยกวา 35 ตัน - 500,000 - - -        กองชาง

สามารถคลื่อนที่ได 4 ทิศทาง จํานวน 1 ชุด

80 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง  จํานวน 1 ชุด - 60,000 - - -        กองชาง

81 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อแทนลางรถ จํานวน 1 แทน - 80,000 - - -        กองชาง

82 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อสายพานยกของ รับน้ําหนักได ไมนอยกวา 3 ตัน 2,000 2,000 - - -        กองชาง

 จํานวน 5 เสน ๆ ละ 2,000 บาท

83 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อเครื่องชารจแบตเตอร่ี ขนาดไมนอยกวา 35 แอมป - 16,000 - - -        กองชาง

จํานวน 1 เครื่อง

84 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อเครื่องวัดกําลังไฟแบตเตอร่ี ขนาด 12 V  จํานวน 1 เครื่อง - 2,000 - - -        กองชาง

85 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อเครื่องวัดแรงดันน้ํามันไฮโดรลิค  จํานวน 1 ชุด 45,000 - - - -        กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 12



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

86 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อเครื่องวัดกําลังอัดเครื่องยนตดีเซล - 7,000 - - -        กองชาง

จํานวน 1 ชุด

87 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อชุดเจาะลมสําหรับเจาะชั้นหิน 540,000 - - - -        กองชาง

แข็ง แบบ Down The Hole Hammer

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 1/2 นิ้ว

   จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 270,000 บาท    

88 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อชุดเจาะลมสําหรับเจาะชั้นหินแข็ง 340,000 - - - -        กองชาง

แบบ Down The Hole Hammer

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6-12 นิ้ว  

จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 340,000 บาท

89 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อหัวเจาะบอน้ําบาดาล แบบ Button Bit 440,000 - - - -        กองชาง

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 1/2 นิ้ว จํานวน

32 หัว ๆ ละ 55,000 บาท

90 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อหัวเจาะบอน้ําบาดาล แบบ Button Bit 197,000 - - - -        กองชาง

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว จํานวน 8 หัว 

หัวละ 98,500 บาท

91 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อหัวเจาะบอน้ําบาดาล แบบ DRAG BIT 94,000 - - - -        กองชาง

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 1/2 นิ้ว จํานวน

8 หัว ๆ ละ 47,000 บาท

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 13



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

92 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ สามารถผลิตลมได - 7,500,000 - - -        กองชาง

300 PS I@ 1100 CFM พรอมประกอบ

ติดตั้งบนรถยนตบรรทุก 6 ลอ 

ขนาดไมนอยกวา 210 แรงมา 

ขนาดบรรทุกไมนอยกวา 12,000 กก.

พรอมสายลมและอุปกรณประกอบ

การใชงาน ครบชุด จํานวน 2 เครื่อง ๆ

ละ 7,500,000 บาท

93 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อรถพนน้ํายาไพรเมอร จํานวน 1 คัน 35,000 -        -        -        -        กองชาง

94 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อถังบรรจุแกส ขนาดบรรจุแกส 48 ก.ก. 30,000 -        -        -        -        กองชาง

จํานวน 6 ถัง ๆ ละ 5,000 บาท

95 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโซฟาชุดรับแขก ขนาด 5 ที่นั่ง 15,000 - - - -        กองสงเสริมฯ

พรอมโตะกลาง จํานวน 1 ชุด (สถานสงเคราะหฯ)

96 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิงต่ํา เบาะหนัง 28,640 - - - -        กองสงเสริมฯ

บุนวม ชนิดหมุนได มีที่วางแขนบุนวม (สถานสงเคราะหฯ)

ทั้ง 2 ขาง ขาเกาอ้ีทําดวยเหล็ก มีลอเลื่อน

ปรับสูงต่ําได จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 3,580 บาท

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 14



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

97 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อแทนวาง CPU ชนิดมีลอ จํานวน 9,000 - - - -        กองสงเสริมฯ

10 ตัว ๆ ละ 900 บาท

98 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 30,000 - - - -        กองสงเสริมฯ

ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

99 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา ขนาดความจุถัง 3,500,000 - - - -        กองสงเสริมฯ

และขนสง 12,000 ลิตร จํานวน 1 คัน (สถานสงเคราะหฯ)

100 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 1 เครื่อง 15,200 - - - -        กองสงเสริมฯ

(สถานสงเคราะหฯ)

101 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อปมบาดาล จํานวน 1 เครื่อง 8,800 - - - -        กองสงเสริมฯ

(สถานสงเคราะหฯ)

102 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อปมจุมไฟฟาอเนกประสงค จํานวน 1 เครื่อง 2,200 - - - -        กองสงเสริมฯ

(สถานสงเคราะหฯ)

103 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อผามานพรอมอุปกรณติดตั้งภายใน 28,000 - - - -        กองสงเสริมฯ

งานครัว กองสงเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน 4 ชุด

ชุดละ 7,000 บาท

104 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 80,000 - - - -        กองสงเสริมฯ

สํานักงาน จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ (สถานสงเคราะหฯ)

16,000 บาท

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 15
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105 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 16,000 - - - -        กองสงเสริมฯ

จํานวน 1 เครื่อง (สถานสงเคราะหฯ)

105 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา 31,600 - - - -        กองสงเสริมฯ

จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท

106 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED สี  จํานวน 1 เคร่ือง 12,000 - - - -        กองสงเสริมฯ

(สถานสงเคราะหฯ)

107 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA 16,000 - - - -        กองสงเสริมฯ

จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท (สถานสงเคราะหฯ)

๑๐๘ การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 111,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ ขนาดไมนอยกวา ๓๐,000 บีทียู

จํานวน ๓ เครื่องๆ ละ 3๗,000 บาท

109 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อถังน้ํา แบบไฟเบอรกลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร 109,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๑๐ ถังๆ ละ ๑๐,๙๐๐ บาท

110 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ แบบมีพนักพิงต่ํา 117,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๓๐ ตัวๆ ละ ๓,๙๐๐ บาท

111 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ แบบมีพนักพิงสูง 28,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๔ ตัวๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท
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112 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางานพรอมตูขาง จํานวน ๒ ชุด 32,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ ชุดละ ๑๖,๐๐๐ บาท

113 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน ๓๐ ชุดๆ ละ 255,000 กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ ๘,๕๐๐ บาท

114 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน ๔ ตัว 7,200 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ ตัวละ ๑,๘๐๐ บาท

๑๑๕ การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพรมอัดปูพื้น ขนาด ๑.๕๐x๓๐ เมตร 15,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๒ มวน ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท

116 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องซักผา ขนาด ๕๐ ปอนด 245,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๑ เครื่อง

117 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องอบผา ขนาด ๕๐ ปอนด 200,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๑ เครื่อง

118 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 27,500 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท

119 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 95,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๑๐ เครื่องๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 17
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๑๒๐ การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องทําน้ําอุน ขนาด ๔,๕๐๐ วัตต 60,000 60,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน 4๐ เครื่องๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท

121 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อผามาน พรอมติดตั้งและอุปกรณ  ดังนี้ กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ    - ผามาน ขนาด ๓.๒๐x๒.๕๐ เมตร      จํานวน ๑ ชุด 16,600 - - - -        

   - ผามาน ขนาด ๐.๘๐x๒.๓๐ เมตร      จํานวน ๑ ชุด 17,600 - - - -        

   - ผามาน ขนาด ๐.๖๕x๒.๕๐ เมตร      จํานวน ๑ ชุด 5,800 - - - -        

   - ผามาน ขนาด ๐.๘๐x๒.๕๐ เมตร      จํานวน ๑ ชุด 2,500 - - - -        

   - ผามาน ขนาด ๒.๖๐x๒.๕๐ เมตร      จํานวน ๑ ชุด 15,400 - - - -        

   - ผามาน ขนาด ๑.๘๐x๒.๕๐ เมตร จํานวน ๑ ชุด 6,800 - - - -        

122 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร แบบสํานักงาน 64,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๔ เครื่องๆ ละ ๑๖,๐๐๐ บาท

123 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา 31,600 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๔ เครื่องๆ ละ ๗,๙๐๐ บาท

๑๒๔ การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงาน 20,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ เก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ ๑ จํานวน ๑ เครื่อง

๑๒๕ การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA 25,600 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๘ เครื่องๆ ละ ๓,๒๐๐ บาท
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126 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อโปรแกรมบริหารจัดการ 250,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด

๑๒๗ การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อไฟฉุกเฉิน จํานวน ๔ เครื่องๆ ละ 16,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ ๔,๐๐๐ บาท

๑๒๘ การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อชุดเครื่องเสียง พรอมติดตั้ง 99,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๑ ชุด

๑๒๙ การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อผานพรวน ชนิด ๖ จาน 50,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๑ ชุด

๑๓๐ การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบโรตารี่ ติดพวง 40,500 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ ทายรถแทรกเตอร ขนาด ๑๐๐ เซนติเมตร 

พรอมอุปกรณ จํานวน ๑ ชุด

๑๓๑ การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบโซลาเซล จํานวน ๑ ชุด 234,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ

132 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อปมหอยโขง ขนาด ๓ แรงมา 60,000 - -  - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๔ ตัวๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท

133 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อไดโว ขนาด ๒ นิ้ว 37,500 - -  - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๕ ตัวๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท
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134 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อไดโว ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ ตัว 7,000 - -  - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ ตัวละ ๓,๕๐๐ บาท

๑๓๕ การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อมอเตอร แบบหัวกรองไฟเบอร 27,600 - -  - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ ขนาด ๑.๕ แรงมา จํานวน ๑ เครื่อง

๑๓๖ การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อมอเตอรปมน้ํา ขนาด ๑๐ แรงมา 40,000 - -  - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๑ เครื่อง

137 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องพนยาฆาแมลง 7,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท

138 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อปมน้ําอัตโนมัติ ขนาด ๔๐๐ วัตต 144,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๑๒ ตัวๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท

139 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อปมน้ํา ขนาด 12 แรงมา จํานวน ๔ เครื่อง ๆ 612,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ ละ 1๕๓,000 บาท (แทนที่ปมเดิม)

140 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อมอเตอร แบบหัวกรองไฟเบอร - 282,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ ขนาด ๑.๐ แรงมา จํานวน ๑๒ เครื่อง

เครื่องๆ ละ 23,500 บาท

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 20



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

141 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อมอเตอร แบบหัวกรองไฟเบอร - 30,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ ขนาด ๒.๐ แรงมา จํานวน ๑ เครื่อง

142 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน ๑ เครื่อง 40,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ

๑๔๓ การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ จัดซื้อบันได แบบไฟเบอรกลาส ๗ ขั้น 4,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๑ ตัว

144 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา จัดซื้อจอรับภาพ โปรเจคเตอรแบบตั้งพื้น 8,500 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ และเผยแพร ขนาด ๖๐ นิ้ว จํานวน ๑ ชุด

145 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา ติดตั้งระบบกลองวงจรปด ( CCTV ) 1,000,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ และเผยแพร (ระยะที่ ๒) จํานวน ๑ ระบบ 

146 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อรถลากพาเลท ไฮโดรลิค 76,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๒ คันๆ ละ ๓๘,๐๐๐ บาท

147 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อถังไฟเบอรเสริมเหล็ก ขนาด ๑x๕x๑ เมตร 48,200 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ (กวางxยาวxสูง)  จํานวน ๑ ถัง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 21



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

148 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อเครื่องจายสารเคมี จํานวน ๑ เครื่อง 33,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ

149 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อถังกรองนํ้า ขนาด ๔๘ นิ้ว 69,500 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ พรอมทรายกรอง จํานวน ๑ ชุด

150 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อถังกรองนํ้า ขนาด ๒๑ นิ้ว 21,500 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ พรอมทรายกรอง จํานวน ๑ ชุด

151 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อถังกรองทราย ขนาด 48 นิ้ว - 198,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๒ ถังๆ ละ ๙๙,๐00 บาท

152 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อชุดควบคุมระบบตูปลา - 74,300 - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ Apex Controller จํานวน ๑ ชุด

153 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในนํ้า 89,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๑ ชุด

154 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อชุดยางดําน้ํา หนาไมนอยกวา3 มิลลิเมตร 
จํานวน 1 ชุด

 -    11,500 - - -        กองกิจการพาณิชย

155 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร จัดซื้อชุดยางดําน้ํา ขนาด ๕ มิลลิเมตร - 60,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ จํานวน ๔ ชุดๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 22



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

156 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อเสื้อชูชีพดําน้ํา (BCD) 
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 30,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อเครื่องเติมอากาศ ปริมาณลมไมนอยกวา 
200 ลิตรตอนาที จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
25,000 บาท

 -   100,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

157 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร จัดซื้อเครื่องดูดของเสียออกจาก - 775,500 - - -        กองกิจการพาณิชย

และนันทนาการ น้ําทะเล ขนาด ไมนอยกวา ๓๐ ตัน 

จํานวน ๓ เครื่องๆ ละ 2๕๘,๕00 บาท

๑๕๘ การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางานพรอมตูขาง จํานวน ๑ ชุด 16,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

159 การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้แบบพนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว 7,000 กองกิจการพาณิชย

(สถานีขนสงลาดยาว)

160 การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน ๔ ตัว 7,200 - - - -        กองกิจการพาณิชย

ตัวละ ๑,๘๐๐ บาท (สถานีขนสงลาดยาว)

161 การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลมติดเพดาน จํานวน ๔ ตัว ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท 12,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

(สถานีขนสงลาดยาว)

162 การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อลําโพงฮอน จํานวน ๘ ตัว ตัวละ ๒,๔๐๐ บาท 19,200 - - - -        กองกิจการพาณิชย

(สถานีขนสงลาดยาว)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 23



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

163 การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อไดโว ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ ตัว 3,500 - - - -        กองกิจการพาณิชย

(สถานีขนสงลาดยาว)

164 การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อที่นั่งรอสําหรับผูโดยสาร 
จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - ที่นั่งมีพนักพิงยาว จํานวน 4 ตัว 
   ขนาดไมนอยกวา 60x134x86 ซม. 
   (กวางxยาวxสูง)
- ที่นั่งเดี่ยวยาว จํานวน 4 ตัว 
   ขนาดไมนอยกวา 40x120x45 ซม. 
   (กวางxยาวxสูง)
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 30,000 - - -        กองกิจการพาณิชย
(สถานีขนสง

ลาดยาว)

165 การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 22 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ประจําป พ.ศ.2561

- 10,200 - - -        กองกิจการพาณิชย
(สถานีขนสง

ลาดยาว)

166 การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อเลื่อยยนต  เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ 
ความจุกระบอกสูบไมนอยกวา 31 ซีซี กําลังเครื่องยนต
ไมนอยกวา 0.8 แรงมา จํานวน  1 เครื่อง
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 12,000 - - -        กองกิจการพาณิชย
(สถานีขนสง

ลาดยาว)

167 การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 2561

- 13,100 - - -        กองกิจการพาณิชย
(สถานีขนสง

ลาดยาว)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 24



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

168 การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และ
อุปกรณพรอมติดตั้ง  จํานวน 1 ระบบ
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 306,500 - - -        กองกิจการพาณิชย
(สถานีขนสง

ลาดยาว)

169 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียงพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 
(ภายในอาคารแสดงพันธุสัตวน้ําฯ)
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

178,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

170 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด
(ภายในอาคารเพาะพันธุและจัดแสดงจระเข)
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

264,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

171 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อมอเตอรปมน้ํา ขนาด 10 แรงมา 
จํานวน 1 ตัว  
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

35,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

172 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อมอเตอรปมน้ํา ขนาด 15 แรงมา 
จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

49,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

173 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟา ขนาดทอสง
ไมนอยกวา 1 นิ้ว จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 
2,568 บาท
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 25,680 - - -        กองกิจการพาณิชย

174 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 15,500 - - -        กองกิจการพาณิชย

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 25



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

175 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อปมน้ําสูบน้ําเสีย  ขนาด 3 เฟส  จํานวน 
2 เครื่อง ๆ ละ 75,000 บาท
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 150,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

176 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อไดโว ขนาด 2 นิ้ว  จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 
6,500 บาท
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

39,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

177 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA จํานนวน 
1 เครื่อง
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป พ.ศ.2561

13,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

178 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3 kVA จํานวน 
1 เครื่อง
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป พ.ศ.2561

37,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

179 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
21,000 บาท
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป พ.ศ.2561

42,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

180 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction
ชนิดเลเซอรหรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป พ.ศ.2561

- 17,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 26



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

181 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน
 7 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป พ.ศ.2561

112,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

182 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 
7,900 บาท 
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป พ.ศ.2561

39,500 - - -        กองกิจการพาณิชย

183 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 7 
เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป พ.ศ.2561

17,500 - - -        กองกิจการพาณิชย

184 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 60 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง 
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

60,000 - - - -        กองกิจการพาณิชย

185 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว สําหรับอาคารที่พัก
นักทองเที่ยว จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 26,500 บาท  
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 2561

- 26,500 - - -        กองกิจการพาณิชย

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 27



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

186 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
ขนาดไมนอยกวา 3,000 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง  จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ประจําป 2561

- 28,200 - - -        กองกิจการพาณิชย

187 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
ขนาดไมนอยกวา 5,000 ANSI Lumens จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 200,000 บาท
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 400,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

188 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กรางเลื่อน แบบมือผลัก ชนิด 6 ตู  จํานวน
 1 ชุด ๆ ละ 62,550 บาท โครงสรางทําดวยเหล็ก 
ประกอบดวย ตูเดี่ยว 2 ตู และตูคู 2 ตู ขนาดรวมกัน
ไมนอยกวา 914x2,540x1,980 มิลลิเมตร (กวางx
ยาวxสูง)  จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 62,550 - - -        กองกิจการพาณิชย

189 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก จํานวน
 3 ตู ๆ ละ 5,000 บาท
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 15,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

190 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องขัดพื้น  ขนาด 1.5 แรงมา
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 50,000 บาท
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 100,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

191 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโซฟาหลุยส จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 45,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 28



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

192 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนยายได จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 294,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

193 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อตูลําโพงอเนกประสงค ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 15,500 บาท  
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 31,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

194 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อเครื่องชารจแบตเตอรี่ ชนิดรถเข็น ขนาดไมนอย
กวา 90 แอมป จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 15,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

195 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซ้ือเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 50 กิโลวัตต 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 500,000 บาท   
จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 2561

- 500,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

196 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียงพรอมติดตั้งและอุปกรณ สําหรับ
อาคารที่พักนักทองเที่ยว จํานวน 1 ชุดๆ ละ 
250,000 บาท จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 250,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

197 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อหินเจีย ขนาดไมนอยกวา 4 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง  จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 7,500 - - -        กองกิจการพาณิชย

198 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อสวานไรสาย แบบใชแบตเตอรี่ 
จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 10,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

199 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อสวานโรตารี 3 ระบบ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 13,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

200 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง

จัดซื้อรถจักรยาน จํานวน 8  คัน ๆ ละ 6,250 บาท
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 50,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 29



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

201 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 
พ.ศ.2561

- 2,500,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

202 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเททาย 
จํานวน 1 คัน
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ประจําป พ.ศ.2561

- 1,980,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

203 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง

จัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ 
ขนาดไมนอยกวา 85 แรงมา จํานวน 1 คัน  
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 1,100,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

204 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง

จัดซื้อชุดอุปกรณตอพวงรถฟารมแทรกเตอร 
จํานวน 1 ชุด   จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 210,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

205 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง

จัดซื้อรถรับสงนักทองเที่ยว ขนาดไมนอยกวา 
32 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน  
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 1,700,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

206 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเหล็ก 
พรอมติดตั้งเครนสลิงสวนปลายเครนสลิง
มีกระเชาไฟฟา จํานวน 1 คัน
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 2,650,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

207 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ (ดีเซล) แบบเปดขางเททาย 
จํานวน 1 คัน  จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ประจําป พ.ศ.2561

- 2,119,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 30



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

208 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน จัดซื้อเครื่องเปาลม ขนาดไมนอยกวา
85x479x178 (กวางxยาวxสูง) 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท  
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 5,200 - - -        กองกิจการพาณิชย

209 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบนั่งขับ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
 182,000 บาท เปนเงิน 364,000 บาท   
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ประจําป พ.ศ.2561

- 364,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

210 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อตูเย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต 
จํานวน 1 ตูๆ ละ 25,000 บาท
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ประจําป พ.ศ.2561

- 25,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

211 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อผามานพรอมติดตั้งและอุปกรณสําหรับอาคาร
ตาง ๆ ภายในบึงบอระเพ็ด จํานวน 24 ชุด  ดังนี้ 
1. อาคารสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ 12 ชุด 
2. หองประชุมเสือพนน้ํา จํานวน  1 ชุด 
3. หองผูอํานวยการ  2 ชุด                  
4. หองเสือตอ  9 ชุด
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 263,950 - - -        กองกิจการพาณิชย

212 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อเลื่อยยนต ขนาดไมนอยกวา 0.8 แรงมา  
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท  
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 24,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 31



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

213 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อถังอากาศดําน้ํา แบบรับแรงดันไดไมนอยกวา 
3,000 psi จํานวน 2 ถัง ๆ ละ 12,500 บาท 
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 25,000 - - -        กองกิจการพาณิชย

ทบทวนป พ.ศ. 2563

214 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อเครื่องขุดหลุมเครื่องเจาะดิน 17,100 17,100 17,100 17,100 - กองชาง

จํานวน 12 เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท

215 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซื้อรถเทรลเลอร 18 ลอ ขนาดไมนอยกวา - 4,180,000 4,180,000 - - กองชาง

350 แรงมา พรอมหางลากชานต่ํา  

จํานวน 2 คัน ๆ ละ 4,480,000 บาท

216 การเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซื้อรถขุดไฮโดรลิค ชนิดบูมยาว จํานวน 2 คัน ๆ ละ - - 11,000,000 - - กองชาง

5,500,000 บาท

217 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน  6  เครื่อง ๆ ละ ๒๙,๐๐๐ บาท

58,000 - - - 116,000 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

218 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
(18 หนา/นาที) จํานวน 11  เครื่อง ๆ ละ 
๓,๓๐๐ บาท

29,700 - - - 6,600 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

219 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ 
ชนิด LED สี จํานวน 2 เครื่องๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท

34,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 32



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

220 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ 
ชนิด LED สี (ความละเอียดในการพิมพ 
1,200 x 1,200 dpi)  จํานวน  ๑ เครื่อง

25,600 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

221 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน
10 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท

32,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

222 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท

- - - - 40,000 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

223 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ติดตั้งระบบกลองวงจรปด ( CCTV ) จํานวน ๑ ระบบ 2,000,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

224 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA  
ขนาด 3000 ANSI Lumens จํานวน 9 เครื่อง ๆ 
ละ 32,700 บาท

99,000 99,000 98,100 - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

225 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XEA
ขนาด 4000 ANSI Lumens  จํานวน  1  เครื่อง

58,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

226 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา
ขนาดเสนทแยงมุม 150 นิ้ว จํานวน 9 ชุด ๆ ละ 
๒๐,๐๐๐ บาท

60,000 60,000 60,000 - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

227 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อขาแขวนโปรเจกเตอร จํานวน 9 ชุด ๆ ละ 
๔,๐๐๐ บาท

12,000 12,000 12,000 - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 33



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

228 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED ทีวี) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 19,600 บาท

- - 39,200 39,200 - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

229 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 27,500 บาท

- - - - 82,500 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

230 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 13 เครื่อง ๆ
ละ 20,๐๐๐ บาท

72,000 54,000 60,000 60,000 - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

231 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อกระดานอัจฉริยะ  จํานวน 10 ชุดๆ ละ 
๑๔๕,๐๐๐ บาท

1,450,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

232 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อคียบอรด จํานวน  1  เครื่อง 30,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

233 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อเปยโน จํานวน  1  ตัว 50,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

234 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อมารชชิ่งเมโลโฟน จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 
๙๐,๐๐๐ บาท

180,000 90,000 90,000 90,000 - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

235 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อมารชชิ่งยูโฟเนียม จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 
๑๕๒,๐๐๐ บาท

304,000 152,000 152,000 152,000 - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

236 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อมารชชิ่งทูบา จํานวน 5  เครื่อง ๆ ละ ๔๒๐,๐๐๐
 บาท

840,000 420,000 420,000 420,000 - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

237 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อมารชชิ่งทรัมเปท  จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 
๗๖,๗๕๐ บาท

- - 383,750 383,750 - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 34



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

238 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อมารชชิ่งสแนร  จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ ๖๒,๗๐๐
 บาท

- - 188,100 125,400 - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

239 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อมารชชิ่งควินทอม  จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
๑๑๐,๒๐๐ บาท

- - 220,400 110,200 - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

240 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อมารชชิ่งกลองใหญ พรอมชุดสายสะพาย 
จํานวน  5  ชุด ๆ ละ ๖๑,๒๕0 บาท

- - 183,750 122,500 - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

241 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อทรอมโบน จํานวน  5  เครื่อง ๆ ละ 
๗๓,๕๙๐ บาท

- - 220,770 147,180 - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

242 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อปคโคโล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ ๔๓,๐๐๐ บาท - - 43,000 - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

243 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อฟลุท จํานวน 2  เครื่อง ๆ ละ ๒๖,๐๐๐ บาท - - 52,000 - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

244 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อบีแฟลตคลาริเน็ท จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 
๒๖,๐๐๐ บาท

- - 78,000 52,000 - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

245 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้ออัลโตแซกโซโฟน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
๖๘,๐๐๐ บาท

- - 68,000 68,000 - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

246 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อเทเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
๗๙,๐๐๐ บาท

- - 79,000 79,000 - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

247 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อบาริโทนแซกโซโฟน จํานวน 1  เครื่อง - - 295,000 - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

248 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อปนไรเฟลจํานวน จํานวน 20 อัน ๆ ละ 
๓,๐๐๐ บาท

- - 30,000 30,000 - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 35



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

249 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อตูแอมปลําโพงกีตาร จํานวน 1 ตู - 17,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

250 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อตูแอมปลําโพงคียบอรด จํานวน 1 ตู - 20,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

251 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อเบสไฟฟา จํานวน  1  ตัว - 30,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

252 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อกีตารไฟฟา จํานวน  2  ตัว ๆ ละ 
๑๒,๕๐๐ บาท

- 25,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

253 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อกีตารโปรงไฟฟา จํานวน  1  ตัว - 7,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

254 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อกีตารโปรงอคลูสติก จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 
5,000 บาท  จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

 -    25,000  -    -    -   กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

255 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อชุด mixer ปรับเสียง จํานวน 1 ชุด - - 100,000 - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

256 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อไมโครโฟน จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

 -    16,000  -    -    -   กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

257 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อไมคกลองใหญ จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 
๗,๐๐๐ บาท

- 7,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

258 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อไมคกลองทอม กลองสแนร จํานวน 3 ตัว ๆ 
ละ ๑๒,๐๐๐ บาท

- 36,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

259 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อขาตั้งไมโครโฟน จํานวน 4 ตัวๆ ละ 
1,000 บาท

 -    4,000  -    -    -   กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 36



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

260 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อกีตารโปรงคลาสสิค จํานวน  5 ตัวๆ ละ 
๑,๖๐๐ บาท

- 8,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

261 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อไมโครโฟนกลองชุด 7 ตัว  จํานวน 1 ชุด  
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 30,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

262 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อ บี บี แฟลต มารชชิ่งทูบา จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 420,000 420,000 - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

263 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อ บี แฟลต มารชิ่งบาริโทน จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 
110,000 บาท   
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 440,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

264 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จัดซื้อ บี บี แฟลต คอนเวอททิเบิ้ล ทูบา 
จํานวน 2 ตัว ๆละ 245,000 บาท 
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 490,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

265 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อชุดทดลองสเปกตรัมแกส จํานวน  6 ชุด ๆ
ละ ๔,๕๐๐ บาท

27,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

266 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อชุดซอมอุปกรณและเก็บชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
จํานวน 6 ชุด ๆ ละ ๑,๓๐๐ บาท

7,800 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

267 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อชุดทดลองแมเหล็กไฟฟา จํานวน  6 ชุด ๆ ละ 
๑,๖๐๐ บาท

9,600 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

268 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อชุดทดลองแรงเสียดทาน จํานวน  6  ชุด ๆ ละ 
๔,๐๐๐ บาท

24,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

269 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อหมอแปลงไฟฟา จํานวน  6 ชุด ๆ ละ
๓,๐๐๐ บาท

18,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 37



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

270 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อเครื่องเคาะสัญญาณไฟฟา จํานวน 6 ชุด ๆ ละ
๑,๒๐๐ บาท

7,200 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

271 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวิถีโคง 
จํานวน 6 ชุด ๆ ละ ๖๐๐ บาท

3,600 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

272 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อชุดสาธิตโฟโตอิเล็กทริก จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 
๑,๖๐๐ บาท

9,600 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

273 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อชุดสาธิตไฟฟา 3 เฟส จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 
๓,๐๐๐ บาท

18,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

274 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อชุดทดลองถาดคลื่น จํานวน 6 ชุด ๆ ละ ๔,๐๐๐
 บาท

24,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

275 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อชุดสาธิตแรงกระทําระหวางเสนลวดตัวนําไฟฟา
ขนาน จํานวน 6 ชุด ๆ ละ ๒,๔๐๐ บาท

14,400 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

276 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อเครื่องวัดความดันอากาศ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 
๑๒,๐๐๐ บาท

24,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

277 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อเครื่องวัดความเขมเสียง จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 
๘,๐๐๐ บาท

16,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

278 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อเครื่องวัดความเขมแสง จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 
๕,๕๐๐ บาท

11,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

279 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อเครื่องมือวัดเก็บวิเคราะหทางวิทยาศาสตร
แบบดิจิตอล สาขาฟสิกส จํานวน  2  ชุด ๆ ละ 
๙๐,๐๐๐ บาท

180,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 38



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

280 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธอากาศ 
จํานวน 6 ชุด ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท

15,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

281 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ จํานวน  
6 ตัว ๆ ละ ๒๑,๖๐๐ บาท

129,600 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

282 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อกลองจุลทรรศนชนิดกระบอกตาคู
แบบLED จํานวน  8  ตัว ๆ ละ ๓๒,๐๐๐ บาท

256,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

283 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อเครื่องชั่งไฟฟาสําหรับงานวิเคราะห 
ชั่งไดละเอียด 0.001 กรัม จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
๑๗,๓๐๐ บาท

51,900 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

284 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อเครื่องถายทอดสัญญาณภาพ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
 ๒๓,๐๐๐ บาท

46,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

285 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อตูถายเชื้อแบบมี Lamminar Flow จํานวน  
2  ชุด ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท

40,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

286 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อหมอนึ่งอัดไอ จํานวน 2 ชุดๆ ละ ๓๖,๐๐๐ บาท 72,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

287 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อเครื่องมือวัดเก็บวิเคราะหทางวิทยาศาสตร
แบบดิจิตอล (Data Logger) พรอมหัววัดคา
ทางชีววิทยา จํานวน 2  ชุด ๆ ละ ๙๐,๐๐๐ บาท

180,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

288 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อชุดอางลางเครื่องมือวิทยาศาสตร 
จํานวน ๑๐ ชุด ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท

120,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

289 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อตูเก็บอุปกรณวิทยาศาสตร จํานวน ๘ ตู ๆ ละ 
๑๕,๐๐๐ บาท

120,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 39



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

290 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อตูเก็บสารเคมี ๔ ตู ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท 48,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

291 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อที่คว่ําเครื่องแกวทดลองวิทยาศาสตร 
จํานวน ๕ ตัว ๆ ละ ๕,๖๐๐ บาท

28,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

292 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อแทนรองยืน จํานวน ๕ ชุด ๆ ละ ๑๓,๕๐๐ บาท 67,500 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

293 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อกลองโทรทรรศน แบบหักเหแสง ขนาด 6 นิ้ว 
แบบมีมอเตอรตามดาว จํานวน 1 ตัว    
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 73,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

294 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง ขนาด 8 นิ้ว 
ฐานแบบอัลตาซิมุท แบบมีมอเตอรตามดาว 
จํานวน 1 ตัว        
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 75,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

295 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง ขนาด 8 นิ้ว
ฐานแบบอิเควเตอเรียล แบบมีมอเตอรตามดาว 
จํานวน 1 ตัว                     
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 73,500 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 40



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

296 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อกลองโทรทรรศนแบบผสม ขนาด 8 นิ้ว ฐาน
แบบอัลตาซิมุทแบบมีมอเตอรตามดาว จํานวน 1 ตัว 
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 125,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

297 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อกลองโทรทรรศนแบบผสม 8 นิ้ว 
ฐานแบบอิเควเตอเรียล แบบมีมอเตอรตามดาว 
จํานวน 1 ตัว  จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ 
พ.ศ.2561 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

- 105,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

298 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อกลองสองทางไกล แบบ 2 ตา 
จํานวน 12 ตัว ๆ ละ 3,800 บาท       
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 45,600 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

299 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อเลเซอรสีเขียว ขนาด 100 mW  
จํานวน 4 อัน ๆ ละ 1,200 บาท
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 4,800 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

300 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อเลเซอรสีเขียว ขนาด 300 mW 
จํานวน 4 อัน ๆ ละ 2,500 บาท  
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 10,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 41



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

301 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อซอฟทแวรดาราศาสตร จํานวน 1 ชุด          
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 7,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

302 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อแผนที่ดาวของ 15 องศาเหนือ 
จํานวน 24 แผน ๆ ละ 75 บาท         
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 1,800 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

303 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อแผนที่ดาวละติจูด 18 องศาเหนือ 
จํานวน 24 แผน ๆ ละ 200 บาท         
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 4,800 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

304 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อกลองถายภาพดาวเคราะห จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 9,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

305 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อแบบจําลองระบบสุริยะ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 
2,000 บาท        
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 4,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

306 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อลูกโลก จํานวน 1 ชุด                 
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 2,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 42



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

307 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อทรงกลมทองฟาใส จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 11,000 - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

308 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อโมเดลดวงจันทร จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 5,200 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

309 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อโมเดลดาวอังคาร  จํานวน 1 ชุด  
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 11,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

310 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อโมเดลดาวศุกร จํานวน 1 ชุด   
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 11,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

311 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อกลองถายภาพดิจิตัลแบบ SLR จํานวน 1 ชุด 
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 30,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

312 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อกลองถายภาพดาราศาสตร จํานวน 1 ชุด 
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 29,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

313 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อกลองดูดวงอาทิตย จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 30,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 43



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

314 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อแบบจําลองดวงอาทิตยโลกและดวงจันทร 
จํานวน 1 ชุด                 
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 11,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

315 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อโมบายระบบสุริยะ จํานวน 1 ชุด               
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 4,400 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

316 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อนาฬิกาแสดงเฟสดวงจันทร  จํานวน 1 ชุด 
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 9,500 - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

317 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อสเปกโตรมิเตอร จํานวน 12 เครื่อง ๆ 
ละ 700 บาท               
จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ พ.ศ.2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 8,400 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

318 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซื้ออุปกรณฝกกลามเนื้อขารวม จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 73,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

319 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซื้ออุปกรณฝกกลามเนื้อตนขาสวนหนา  
จํานวน 1 เครื่อง                      
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 73,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

320 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซื้ออุปกรณฝกกลามเนื้อตนขาสวนหลัง 
จํานวน  1 เครื่อง                            
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 73,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 44



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

321 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซื้ออุปกรณฝกกลามเนื้อทอง จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 73,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

322 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซื้อดัมเบลปรับน้ําหนัก 10-50 ปอนด
จํานวน 2 ชุด                           
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 47,600 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

323 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซื้อลูวิ่งไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง          
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 152,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

324 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซื้อมาราบฝกดัมเบล จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 
4,000 บาท  
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 8,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

325 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อตูทําขนมอบ จํานวน 1 เครื่อง - 70,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

326 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องตีผสมพรอมอุปกรณ จํานวน 3 เครื่อง ๆ 
ละ ๕๐,๐๐๐ บาท

50,000 50,000 50,000 - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

327 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น-น้ํารอน 2 กอก 
จํานวน 1  เครื่อง

12,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

328 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 11 เครื่อง ๆ ละ 
๔๐,๐๐๐ บาท

120,000 120,000 120,000 80,000 - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

329 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาลพรอมอุปกรณ 52,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

330 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน
จํานวน 20 ตู ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท

27,500 27,500 27,500 - 27,500 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 45



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

331 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูลอกเกอร แบบ 18 ชอง  
จํานวน 64 ตู ๆ ละ 8,๐๐๐ บาท

28,000 140,000 160,000 160,000 - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

332 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก  
จํานวน  29 ตู ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท

30,000 30,000 30,000 30,000 25,000 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

333 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนแบบทึบ 
จํานวน  1  ตู

5,500 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

334 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูระบบมือผลักรางเลื่อนแบบสองตอน 
ขนาด 258ก/182ล/221ส cm ประกอบดวย 
2 ตูเดี่ยว และ 2 ตูคู แบบ 2 ตอน ชองทางเดิน  
64 mm จํานวน  6  ชุด ๆ ละ ๙๐,๓๐๐ บาท

270,900 270,900 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

335 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะหมู 9 จํานวน 1  ชุด 8,500 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

336 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อชุดรับแขกทําจากไมจริง    
จํานวน 1 ชุด

30,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

337 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน 
ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ 
๒๓,๐๐๐ บาท

- - - 46,000 - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

338 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
จํานวน 122 ตัว ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท

183,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

339 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องเขาเลมสันหวง จํานวน  1  เครื่อง 3,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

340 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร  จํานวน  63  ตัว ๆ ละ 
๒,๐๐๐ บาท

- - 126,000 - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 46



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

341 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน 
ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน  2 เครื่องๆ ละ 
32,๐๐๐ บาท

- - - - 64,000 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

342 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
(แบบแขวนพรอมติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู 
จํานวน 13 เครื่องๆละ 47,000 บาท

- - - - 611,000 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

343 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะสํานักงาน ขนาด 150x75x75 ซม. 
จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท

- - - - 10,500 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

344 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน มีลอเลื่อน จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 
1,500 บาท

- - - - 4,500 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

345 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กรางเลื่อน แบบมือผลัก ชนิด 6 ตู  
จํานวน 7 ชุด ๆ ละ 67,000 บาท โครงสรางทําดวย
เหล็ก ประกอบดวย ตูเดี่ยว 2 ตู  และตูคู 2 ตู 
ขนาดรวมกันไมนอยกวา 914x2,540x1,980 
มิลลิเมตร (กวางxยาวxสูง)  จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

 -   187,650 268,000  -    -   กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

346 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี จํานวน 30 ชุดๆ ละ 
4,600 บาท      
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 138,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 47



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

347 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ สําหรับใชในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
ชนิดเบาะไม จํานวน 80 ตัว ๆ ละ 1,450 บาท 
เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค 
(โครงการจัดหาครุภัณฑสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน (กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร))

 -   116,000  -    -   - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

348 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน 
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
32,400 บาท
(ตามโครงการพัฒนาหองเรียนสะเต็มศึกษาและจัดหา
สื่อการเรียนรู (ชุดหุนยนตพรอมอุปกรณ))

 -   129,600  -    -   - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

349 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเคานเตอรหนาหองเรียนพรอมเกาอ้ีสําหรับผูสอน
 จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 24,150 บาท
ตามโครงการพัฒนาหองเรียนสะเต็มศึกษาและจัดหา
สื่อการเรียนรู (ชุดหุนยนตพรอมอุปกรณ)

 -    48,300  -    -   - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

350 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํากิจกรรมกลุมพรอมเกาอ้ีสําหรับนักเรียน 
จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 13,900 บาท
ตามโครงการพัฒนาหองเรียนสะเต็มศึกษาและจัดหา
สื่อการเรียนรู (ชุดหุนยนตพรอมอุปกรณ)

 -   139,000  -    -   - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 48



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

351 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อชั้นเก็บอุปกรณแบบมีลอเลื่อน แบบ 21 ชอง 
จํานวน 2 อัน ๆ ละ 38,000 บาท
ตามโครงการพัฒนาหองเรียนสะเต็มศึกษาและจัดหา
สื่อการเรียนรู (ชุดหุนยนตพรอมอุปกรณ)

 -    76,000  -    -   - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

352 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง

จัดซื้อรถยนตโดยสาร ๒๕ ที่นั่ง    จํานวน  1  คัน - 3,500,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

353 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ 
จํานวน 1 คัน                          
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

- 1,570,000 - - - กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.สวนกุหลาบฯ)

354 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะประชุม ขนาด 10 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด - 15,600 - - - กองกิจการพาณิชย

355 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ แบบมีพนักพิงสูง สําหรับผูบริหาร 
จํานวน 1 ตัว

- 7,000 - - - กองกิจการพาณิชย

356 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ แบบมีพนักพิงต่ําระดับกลาง 
จํานวน 9 ตัวๆ ละ 3,580 บาท

- 32,220 - - - กองกิจการพาณิชย

357 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้เคาทเตอร ปรับระดับสูง-ต่ํา 
จํานวน 6 ตัวๆ ละ 2,700 บาท

- 16,200 - - - กองกิจการพาณิชย

358 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จํานวน 1 เครื่อง - 4,500 - - - กองกิจการพาณิชย

359 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาด 15 ลิตร 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 13,000 บาท 
(มาตรฐานครุภัณฑ)

- 26,000 - - - กองกิจการพาณิชย

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 49



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

360 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อถังน้ํา แบบไฟเบอรกลาส ขนาดไมนอยกวา 
2,500 ลิตร จํานวน 7 ใบๆ ละ 9,300 บาท  
(มาตรฐานครุภัณฑ)

- 65,100 - - - กองกิจการพาณิชย

361 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเต็นทกระโจม ขนาด 3x3 เมตร 
จํานวน 5 หลังๆ ละ 8,500 บาท

- 42,500 - - - กองกิจการพาณิชย

362 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะวางกาแฟพรอมเกาอ้ี จํานวน 1 ชุด - - 7,000 - - กองกิจการพาณิชย

363 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 22 นิ้ว 
จํานวน 12 เครื่องๆ ละ 2,400 บาท

- - 28,800 - - กองกิจการพาณิชย

364 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะหนาหินออนขาเหล็ก พรอมเกาอ้ีหวาย 
จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 27,900 บาท

- - 223,200 - - กองกิจการพาณิชย

365 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะอาหารพรอมเกาอี้ จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 
23,900 บาท

- - 191,200 - - กองกิจการพาณิชย

366 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลมโคจรพรอมอุปกรณ จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
 1,800 บาท

- - 3,600 - - กองกิจการพาณิชย

367 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 3 ตูๆ ละ 
5,300 บาท

- - 15,900 - - กองกิจการพาณิชย

368 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อปมน้ําอัตโนมัติ ขนาดไมนอยกวา 400 วัตต 
จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท

- 98,000 - - กองกิจการพาณิชย

369 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อมอเตอรปมน้ํา ขนาดไมนอยกวา 10 แรงมา 
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท

- - 90,000 - - กองกิจการพาณิชย

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 50



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

370 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อมอเตอร ขนาดไมนอยกวา 3 แรงมา 
จํานวน 1 เครื่อง

- - 9,900 - - กองกิจการพาณิชย

371 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อสวานโรตารี่ 3 ระบบ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
17,000 บาท

- 34,000 - - - กองกิจการพาณิชย

372 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง - 45,500 - - - กองกิจการพาณิชย

373 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียงหองประชุม จํานวน 1 ชุด - 155,000 - - - กองกิจการพาณิชย

374 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อเครื่องมัลติมิเตอร แบบดิจิตอล 
จํานวน 1 เครื่อง

- 9,900 - - - กองกิจการพาณิชย

375 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อเครื่องวัดกระแสไฟฟา แบบดิจิตอล 
จํานวน 1 เครื่อง

- 5,750 - - - กองกิจการพาณิชย

376 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อกลองวงจรปด CCTV ระยะที่สาม 
จํานวน 1 ระบบ

- - 2,800,000 - - กองกิจการพาณิชย

377 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อเครื่องเสียงพรอมติดตั้งและอุปกรณ 
(อาคารสัมมนาฯ) จํานวน 1 ชุด

- 263,000 - - - กองกิจการพาณิชย

378 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อผามาน พรอมติดตั้งและอุปกรณ 
จํานวน 1 ชุด

- 30,000 - - - กองกิจการพาณิชย

379 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดแตงกิ่งใชแบตเตอรี่ - 15,000 - - - กองกิจการพาณิชย

380 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อตูแชอาหาร จํานวน 1 ตู จํานวน 1 เครื่อง - - 35,000 - - กองกิจการพาณิชย

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 51



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

381 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ จํานวน 1 เครื่อง - - 27,000 - - กองกิจการพาณิชย

382 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อรถเข็นผาเปอน จํานวน 4 คัน ๆ ละ 
13,500 บาท (มาตรฐานครุภัณฑ)

- 54,000 - - - กองกิจการพาณิชย

383 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง

- 4,000 - - - กองกิจการพาณิชย

384 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

- 22,000 - - - กองกิจการพาณิชย

385 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 8 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท

- - 136,000 - - กองกิจการพาณิชย

386 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด network  แบบที่ 1 จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 
8,900 บาท

- - 44,500 - - กองกิจการพาณิชย

387 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifuction เลเซอร 
หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง

- - 15,000 - - กองกิจการพาณิชย

388 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 8 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท

- - 20,000 - - กองกิจการพาณิชย

389 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 
16,000 บาท

- 32,000 - - - กองกิจการพาณิชย

390 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อเครื่องปมลม จํานวน 1 เครื่อง - 63,000 - - - กองกิจการพาณิชย

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 52



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

391 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อชุดแกสตัดเหล็ก จํานวน 1 ชุด - 23,000 - - - กองกิจการพาณิชย

392 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อชุดถังขยะแบบคัดแยก (ชุดการตูน) 
จํานวน 4 ชุดๆ ละ 83,250 บาท

- 333,000 - - - กองกิจการพาณิชย

393 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ (ออกซิเจน) จํานวน 1 เครื่อง - - 249,500 - - กองกิจการพาณิชย

394 การพาณิชย คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี
จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท

- - 44,000 - - กองกิจการพาณิชย
(สถานีขนสงลาดยาว)

395 การพาณิชย คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ
จํานวน 1 ตู

- - 5,500 - - กองกิจการพาณิชย
(สถานีขนสงลาดยาว)

396 การพาณิชย คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูล็อกเกอร แบบ 18 ชอง จํานวน 1 ตู - - 8,000 - - กองกิจการพาณิชย
(สถานีขนสงลาดยาว)

397 การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
6,000 บาท

- - 12,000 - - กองกิจการพาณิชย
(สถานีขนสงลาดยาว)

398 การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท

- - 17,000 - - กองกิจการพาณิชย
(สถานีขนสงลาดยาว)

399 การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท

- - 2,500 - - กองกิจการพาณิชย
(สถานีขนสงลาดยาว)

400 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะพับสแตนเลส ขนาด 75x180x75 ซม. 
(กวางxยาวxสูง) หนาโตะหนา 0.8 ซม. ขอบ 4 ซม. ขา
โตะสี่เหลี่ยม ขนาด 30x30 ซม. หนา 0.8 ซม.  
จํานวน  20 ตัว ๆ ละ 8,000 บาท

- - 160,000 - -        กองสงเสริมฯ
(สถานสงเคราะหฯ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 53



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

401 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บานเปด 
ขนาด 45x91x183 ซม. (กวางxยาวxสูง) 
จํานวน 10 ตู ๆ ละ 5,500 บาท

- -   55,000           -   -        กองสงเสริมฯ
(สถานสงเคราะหฯ)

402 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บานเลื่อนกระจก
ขนาด 45x120x183 ซม. (กวางxยาวxสูง) 
จํานวน 4 ตู ๆ ละ 8,500 บาท

- - - 34,000 -        กองสงเสริมฯ
(สถานสงเคราะหฯ)

403 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อปมบาดาล กําลังเครื่อง 1.5 H ใบพัดดูดน้ํา 
15 ใบ ทอสงนํ้าออก ขนาด 1 ¼ นิ้ว สามารถ
ดูดน้ําได 40 ลิตร/นาที กลองคอลโทรล 
ขนาด 220 V ฝาปดปากบอ ขนาด 1 ¼ นิ้ว 
สายไฟ ขนาด 3x1.5x50 เมตร 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,500 บาท

- - 45,000 - -        กองสงเสริมฯ
(สถานสงเคราะหฯ)

404 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา ขนาดความจุถัง 12,000 ลิตร 
จํานวน 1 คัน

-           -             -   3,500,000 -        กองสงเสริมฯ
(สถานสงเคราะหฯ)

405 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องซักผาแบบอุตสาหกรรม
ขนาด 50 ปอนด

- - 268,000 268,000 - กองสงเสริมฯ
(สถานสงเคราะหฯ)

406 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องอบผา ขนาด 50 ปอนด - - 200,000 200,000 - กองสงเสริมฯ
(สถานสงเคราะหฯ)

407 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท

-           -   28,500 - - กองสงเสริมฯ
(สถานสงเคราะหฯ)

408 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อตูเย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู
(มาตรฐานครุภัณฑ 2561)

- - - 24,700 -        กองสงเสริมฯ
(สถานสงเคราะหฯ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 54



แบบ ผ.03

 2561
 (บาท)

 2562 
(บาท)

 2563
 (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565
 (บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ

409 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อตูแชอาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู
(มาตรฐานครุภัณฑ 2561)

- - - 35,000 -        กองสงเสริมฯ
(สถานสงเคราะหฯ)

410 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเตียงเหล็กเสาเหลี่ยม ขนาด 3.5 ฟุต 
นาด ภายนอก ภายใน 115 (105) x 205 (198) 
x 100 ซม. จํานวน 60 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท

- - - 330,000 - กองสงเสริมฯ
(สถานสงเคราะหฯ)

411 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อตูเสื้อผา แบบบานเลื่อน 
ขนาด 40x88x88 ซม.(กวางxยาวxสูง) 
จํานวน 60 ตู ๆ ละ 5,300 บาท

- - - 318,000 - กองสงเสริมฯ
(สถานสงเคราะหฯ)

รวม   411  โครงการ 23,721,920 44,117,240 24,016,370 6,977,530 987,600 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผ.03 - 55
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