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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ และ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี
ปี 2561

ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ผ.01

ปี 2563

ปี 2564

รวม 5 ปี

ปี 2565

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

-

-

-

-

-

-

1

10,800

-

-

1

10,800

1.3 แผนงานการศึกษา
1.4 แผนงานสาธารณสุข

-

-

-

-

5

925,000

7

253,403,000

5

1,025,000

17

255,353,000

-

-

-

-

1

368,000

1

740,000

-

-

2

1,108,000

1.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

-

-

-

-

1

86,800

1

86,800

1

86,800

3

260,400

รวม
2) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับ

-

-

-

-

7

1,379,800

10

254,240,600

6

1,111,800

23

256,732,200

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

-

-

-

-

3

5,770,000

1

193,330,000

-

-

4

199,100,000

2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

-

-

-

14

95,827,400

16

799,760,000

-

-

30

895,587,400

รวม

-

-

-

-

17

101,597,400

17

993,090,000

-

-

34

1,094,687,400

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

24

102,977,200

27 1,247,330,600

6

1,111,800

57

1,351,419,600
หน้า 1

1) ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีสุขภาวะ ที่ดีมีรายได้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน

แบบ ผ.02 บัญชีโครงการพัฒนา

ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ มี รี ายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

1 โครงการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบตั ิจนเป็นวิถีชุมชน
ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ช่วยแก้ปญ
ั หาความทุกข์ยากให้กับ
ประชาชน สร้างความรักความสามัคคี
และความสุขให้กับประชาชน
ด้วยหลักคุณธรรมตามวิถีชีวติ
ที่พอเพียงสมดุล
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สร้างการเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชนจดจา
ได้ง่ายรวมทั้งสามารถนาความรู้
ที่ได้รับมาพัฒนาปรับใช้ในชีวติ
ประจาวันได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล
ผอ.สานัก ผอ.กอง พนักงาน
เทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ตัวแทนภาคประชาชน
รวมจานวน 20 คน

2561
บาท
-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
2562
2563
2564 2565 (KPI)
จะได้รบั
ที่รบั ผิดชอบ
บาท
บาท
บาท บาท
11,800
90% - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สานักปลัดเทศบาล
สามารถนาหลักปรัชญา ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ใช้ในการแก้ปญ
ั หา
ให้กับประชาชนได้ด้วย
หลักคุณธรรมตามวิถี
ชีวติ ที่พอเพียง
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนาความรู้ที่ได้
รับมาพัฒนาปรับใช้ใน
การดาเนินชีวติ ประจาวัน
ได้อย่างเหมาะสม

หน้า 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ มี รี ายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนกีฬานครนนท์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
2563
2564
บาท บาท
บาท
บาท
-

-

2565
บาท

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

100% - นักเรียนมีอาคารที่เหมาะสม สานักการศึกษา

- เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น

โรงเรียนกีฬานครนนท์วทิ ยา 6

15 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง

เพียงพอในการเรียนการสอน

ชั้น 5 เป็นโรงยิมเนเซียม

และการซ้อมกีฬา

37,000,000

-

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

- เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน

วิทยา 6

-

ตัวชี้วัด

(นว.6)

(ตามแบบแปลนเทศบาลนครนนทบุร)ี
2 โครงการเงินอุดหนุนสาหรับ

-

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสาหรับ

ส่งเสริมศักยภาพการจัดการ

ศักยภาพการจัดการศึกษา

ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

องค์กรปกครอง

งานก่อนวัยเรียน

ศึกษาขององค์กรปกครอง

ขององค์กรปกครอง

ของโรงเรียนในสังกัดอปท.ดังนี้

ส่วนท้องถิ่นมีศกั ยภาพ

และประถมศึกษา

ส่วนท้องถิ่น

ส่วนท้องถิ่น

- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม

ในการจัดการศึกษา

-

600,000

700,000

700,000 100% สถานศึกษาในสังกัด

-เพื่ออุดหนุนสาหรับส่งเสริม

สานักการศึกษา

สัมมนา "การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครอง
หน้า 3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ มี รี ายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
2563
2564
บาท บาท
บาท
บาท

ตัวชี้วัด

2565
บาท

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพ การศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
สัมมนา "การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพ การศึกษา
พ.ศ.2561"
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ต้นแบบการประเมินการศึกษา
หน้า 4

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ มี รี ายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
2563
2564
บาท บาท
บาท
บาท

ตัวชี้วัด

2565
บาท

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ทางไกล Digital Lift Box for
NEW DLTV
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆและ/หรือโครงการ
ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น ฯ
3 ค่าเช่าที่ดินโรงเรียนนครนนท์
วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต
(เก่า)

- เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน
นครนนท์วทิ ยา 2 วัดทินกรนิมิต

- เช่าที่ดิน เนื้อที่ 1,200 ตารางเมตร

-

-

36,000

36,000

36,000 100 % - เด็กนักเรียนมีสถานที่ สานักการศึกษา
เรียน,ออกกาลังกายและมี
สถานที่ทากิจกรรมต่างๆ

หน้า 5

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ มี รี ายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

4 ค่าเช่าที่ดินโรงเรียนนครนนท์
วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเช่าที่ดินก่อสร้างโรงเรียน

- เช่าที่ดิน เนื้อที่

นครนนท์วทิ ยา 2

4 ไร่ 1 งาน 80.1 ตารางวา

งบประมาณและที่มา
2561 2562
2563
2564
บาท บาท
บาท
บาท
-

-

240,000

240,000

ตัวชี้วัด

2565
บาท

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

240,000 100 % - เด็กนักเรียนมีสถานที่ สานักการศึกษา
เรียนเพิ่มขึ้น และมี

(ใหม่)

สถานที่ออกกาลังการ
จัดกิจกรรมต่างๆ

5 ค่าเช่าที่ดินโรงเรียนนครนนท์

- เพื่อเช่าที่ดินใช้เป็นสถานที่ตั้ง

วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

โรงเรียนนครนนท์วทิ ยา 1

(เก่า)

วัดท้ายเมือง

6 ค่าเช่าที่ดินโรงเรียนนครนนท์

- เช่าที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่

-

-

48,000

48,000

48,000 100 % - เด็กนักเรียนมีสถานที่ สานักการศึกษา
เรียน,ออกกาลังกายและมี
สถานที่ทากิจกรรมต่างๆ

- เพื่อเช่าที่ดินใช้เป็นสถานที่ตั้ง

- เช่าที่ดิน เนื้อที่

วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

โรงเรียนนครนนท์วทิ ยา 4

1 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา

(เก่า)

วัดบางแพรกเหนือ

-

-

1,000

1,000

1,000 100 % - เด็กนักเรียนมีสถานที่ สานักการศึกษา
เรียน,ออกกาลังกายและมี
สถานที่ทากิจกรรมต่างๆ
หน้า 6

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ มี รี ายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
2563
2564
บาท บาท
บาท
บาท
-

-

-

ตัวชี้วัด

2565
บาท

100% - นักเรียนมีอาคารและ

7 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน

- เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน

- ก่อสร้างอาคารเรียนนครนนท์วทิ ยา 2

โรงเรียนนครนนท์วทิ ยา 2

โรงเรียนนครนนท์วทิ ยา 2

ประกอบด้วย

ลานกิจกรรมที่เหมาะสม

1.อาคารเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น ดาดฟ้า

ต่อการเรียนการสอน

215,378,000

-

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สานักการศึกษา

(นว.2)

2.อาคารยิมเนเซียม ค.ส.ล. 2 ชั้น
3.ลาน ค.ส.ล.
4.รั้ว พร้อมประตูเหล็ก
5.เสาธงพร้อมแท่น
6.งานไฟฟ้าแรงสูง
7.ถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้า
(ตามแบบแปลนเทศบาลนครนนทบุร)ี

หน้า 7

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. พัฒนาให้เป็นเมืองทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการสานักงานสีเขียว - เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
(Green Office)
ให้กับบุคลากร เกี่ยวกับ
เทศบาลนครนนทบุรี
การจัดการทรัพยากรพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมในสานักงาน
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสานักงานให้ตระหนักถึง
กิจกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
- เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
ภายในสานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดกิจกรรมอบรมและศึกษา
ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดาเนินงานสานักงานสีเขียว (Green
Office)ให้แก่คณะกรรมการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและคณะทางาน
สิ่งแวดล้อมสีเขียว (Green Office)
เทศบาลนครนนทบุรี
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโครงการสานักงานสีเขียว
(Green Office) ให้แก่พนักงาน
ของเทศบาลนครนนทบุรีและ
ประชาชนทั่วไป
- จัดกิจกรรมตามมาตรฐาน
สานักงานสีเขียว (Green Office)
เทศบาลนครนนนทบุรี

งบประมาณและที่มา
2561 2562 2563
2564
บาท บาท
บาท
บาท
- 368,000
-

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2565 (KPI)
จะได้รบั
บาท
- 80% - เทศบาลนครนนทบุรีมีส่วนร่วม
ในการลดปริมาณขยะโดยการลด
การใช้ การใช้ซา การนากลับมา
ใช้ใหม่
- เทศบาลนครนนทบุรีมีส่วนร่วม
ในการลดใช้พลังงานและทรัพยากร
ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ
- บุคลากรในเทศบาลนครนนทบุรี
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สำนักกำร
สำธำรณสุข
และสิง่ แวดล้อม

หน้า 8

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. พัฒนาให้เป็นเมืองทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562 2563
2564
บาท บาท
บาท
บาท

ตัวชี้วัด
2565 (KPI)
บาท

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

(เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562)

หน้า 9

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563
2564 2565 (KPI)
จะได้รบั
บาท บาท
บาท
บาท
บาท
2 ค่าถมดินบนโฉนดเลขที่
- เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง
- คิดเป็นปริมาณดินที่ถมไม่น้อยกว่า 740,000
- 100% - เทศบาลนครนนทบุรี มีสถานที่
1027 ซอยทรายทอง 15 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 1,700.00 ลูกบาศก์เมตร
เพียงพอในการให้บริการประชาชน
ตาบลท่าทราย อาเภอเมือง หลังใหม่
จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สำนักกำร
สำธำรณสุข
และสิง่ แวดล้อม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 ค่าเช่าที่ดินวัดตาหนักใต้

วัตถุประสงค์
- เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งอาคาร
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
เทศบาลนคนนทบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เช่าที่ดินเนื้อที่
6 ไร่ 10ตารางวา

2561 2562
บาท บาท
-

งบประมาณและที่มา
2563
2564
บาท
บาท
86,800
86,800

ตัวชี้วัด

2565
บาท
86,800

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

100 - มีสถานที่สาหรับก่อสร้าง
% ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
เทศบาลนคนนทบุรี
- เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีสถานที่ออกกาลังกาย มีสนาม
ฝึกซ้อมกีฬาที่ได้มาตรฐานสากล

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองส่งเสริม
วัฒนธรรมฯ
ฝ่ายส่งเสริม
วัฒนธรรมฯ
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ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการปรับปรุงสานักงาน
- เพื่อปรับปรุงสานักงาน
- ต่อเติมราวกันตก
เทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี
บริเวณชั้น 5 อาคาร 2
อาคาร 2 ให้มีความปลอดภัย - ติดตั้งบันไดลิง
ต่อทรัพย์สินและผู้ใช้อาคาร บริเวณชัน้ ดาดฟ้า อาคาร 2
ตามแบบแปลนเทศบาล
นครนนทบุรี ที่ 12/2561

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
หน้าต่างด้านหลัง สานักงาน
หน้าต่าง ด้านหลังสานักงาน
เทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี อาคาร2
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและ
มีความมั่นคง แข็งแรง
ปลอดภัย

- รื้อถอนหน้าต่างเดิม
ราวแสตนเลส ผนังก่ออิฐมอญ
ฉาบปูน ทาสีภายนอก ทาสี
ภายใน ฯลฯ ตามแบบแปลน
เทศบาลนครนนทบุรี 21/2561

2561
บาท
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
บาท
บาท
บาท
120,000
-

-

650,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

2565 (KPI)
บาท
สานักปลัดเทศบาล
100% - อาคารสานักงาน
เทศบาลนคร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นนทบุรี อาคาร2
มีความปลอดภัย
ต่อชีวตื และทรัพย์สิน
ของผู้ใช้อาคาร

-

100% - อาคารสานักงาน
เทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 2 มีสภาพ
พร้อมใช้งาน และมี
ความมั่นคง แข็งแรง
ปลอดภัย

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

3 โครงการจัดงานเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 84 ปี
เทศบาลนครนนทบุรี

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน
คณะผู้บริหาร และพนักงาน
เทศบาลร่วมเฉลิมฉลอง
การยกฐานะเป็นเทศบาล
ครบรอบ 84 ปี
- เพื่อสนับสนุนให้เกิด
กิจกรรมที่จะทาให้บคุ ลากร
เทศบาลฯ ในประวัติความ
เป็นมาอันจะนาไปสู่ความ
ภาคภูมิใจในการบุกเบิก
สร้างสรรค์ พัฒนาเทศบาลฯ
ที่เป็นผลมาจากความทุ่มเท
ของบุคลากรรุ่นก่อนๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน คณะผู้บริหารและ
พนักงานเทศบาล
จานวน 3,000 คน

2561
บาท
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
บาท
บาท
บาท
5,000,000
-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565 (KPI)
บาท
100% - ประชาชน
หน่วยงาน ภาครัฐ
ภาคเอกชน
คณะผู้บริหาร และ
พนักงานเทศบาล
มีส่วนร่วม ในงาน
เฉลิมฉลองฯ และ
รับทราบความสาเร็จ
ในพัฒนาการและ
ผลงานของเทศบาล
นครนนทบุรี รวมทั้ง
ความมุ่งหวัง
การพัฒนาในอนาคต

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการก่อสร้างอาคาร
-เพื่อเป็นสถานที่ทางานของ
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี พนักงาน เพื่อเพิ่อประสิทธิ
อาคาร 3
ภาพในการปฏิบตั ิงาน
-เพื่อเป็นสถานที่ศูนย์
ฝึกอาชีพ
-เพื่อเป็นสถานที่เก็บเอกสาร
ของทางราชการ
- เพื่อเป็นสถานที่เก็บข้อมูล
DATA CENTER

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างอาคารสานักงาน
เทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 3
ค.ส.ล. 7 ชั้น 1 หลัง
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,650.00
ตารางเมตร
- ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,250.00 ตารางเมตร

2561
บาท
-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2562
2563
2564
2565 (KPI)
จะได้รบั
บาท
บาท
บาท
บาท
193,330,000 - 100% -เพื่อใช้เป็นสถานที่
ปฏิบตั ิงานของ
พนักงานเทศบาล
-เพื่อใช้เป็นสถานที่
ศูนย์ฝึกอาชีพ
-เพื่อใช้เป็นสถานที่
บริการสาธารณสุข
-เพื่อใช้เป็นสถานที่
เก็บเอกสารทาง
ราชการ
-เพื่อใช้เป็นสถานที่
เก็บข้อมูล DATA
CENTER

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการขุดลอกคลอง

- เพื่อรักษาแนวคลอง

- ทาการขุดลอกคลองเป็นความยาว

และเพิ่มการระบายน้า

ไม่น้อยกว่า 2,826.00 เมตร

บางสร้อยทอง ช่วงปากแม่น้า

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท
-

-

2563
บาท

2564
บาท

3,700,000

-

ตัวชีว้ ดั

2565 (KPI)
บาท
-

เจ้าพระยาถึงปลายคลองบาง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

100% - การระบายน้าดีขนึ้

สานักการช่าง

บรรเทาปัญหา

ฝ่าย

น้าท่วมขัง

การระบายน้า

สร้อยทอง
2 โครงการขุดลอกคลอง
บางกระสอช่วงปากแม่น้า

- เพื่อรักษาแนวคลอง

- ทาการขุดลอกคลองเป็นความยาว

และเพิ่มการระบายน้า

ไม่น้อยกว่า 3,093.00 เมตร

-

-

3,150,000

-

-

เจ้าพระยาถึงคลองบางกระสอ

สานักการช่าง

บรรเทาปัญหา

ฝ่าย

น้าท่วมขัง

3 โครงการขุดลอกคลองบางธรณี

- เพื่อรักษาแนวคลอง

- ทาการขุดลอกคลองเป็นความยาว

ช่วงปากแม่น้าเจ้าพระยาถึง

และเพิ่มการระบายน้า

ไม่น้อยกว่า 3,500.00 เมตร

ปลายคลองบางธรณี

100% - การระบายน้าดีขนึ้

-

-

4,900,000

-

-

การระบายน้า

100% - การระบายน้าดีขนึ้

สานักการช่าง

บรรเทาปัญหา

ฝ่าย

น้าท่วมขัง

การระบายน้า
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการขุดลอกคลองส่วยช่วง
ปากคลองบางตลาดถึงสถานี
สูบน้าคลองส่วย

- เพื่อรักษาแนวคลอง
และเพิ่มการระบายน้า

- ทาการขุดลอกคลองเป็นความยาว
ไม่น้อยกว่า 1,910.00 เมตร

5 โครงการขุดลอกคลองท่าทราย

- เพื่อรักษาแนวคลอง

- ทาการขุดลอกคลองเป็นความยาว

และเพิ่มการระบายน้า

ไม่น้อยกว่า 1,086.00 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561 2562
2563
บาท บาท
บาท
3,128,000

-

-

1,600,000

2564
บาท
-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

2565 (KPI)
จะได้รับ
บาท
- 100% - การระบายน้าดีขนึ้
บรรเทาปัญหา
น้าท่วมขัง

ที่รับผิดชอบ

ตัวชีว้ ดั

-

บางบุนนาคช่วงสถานีสบู น้า
คลองบางบุนนาคเก่าถึงปลาย

- เพื่อรักษาแนวคลอง

- ทาการขุดลอกคลองเป็นความยาว

และเพิ่มการระบายน้า

ไม่น้อยกว่า 247.00 เมตร

-

-

161,700

-

-

ฝ่าย
การระบายน้า

100% - การระบายน้าดีขนึ้

สานักการช่าง

บรรเทาปัญหา

ฝ่าย

น้าท่วมขัง
6 โครงการขุดลอกคลอง

สานักการช่าง

การระบายน้า

100% - การระบายน้าดีขนึ้

สานักการช่าง

บรรเทาปัญหา

ฝ่าย

น้าท่วมขัง

การระบายน้า

คลองบางบุนนาค
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการขุดลอกคลอง

- เพื่อรักษาแนวคลอง

- ทาการขุดลอกคลองเป็นความยาว

และเพิ่มการระบายน้า

ไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร

บางแพรก 2

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท
-

-

-

-

2563
บาท

2564
บาท

120,000

-

5,310,000

-

ตัวชีว้ ดั

2565 (KPI)
บาท
-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

100% - การระบายน้าดีขนึ้

สานักการช่าง

บรรเทาปัญหา

ฝ่าย

น้าท่วมขัง

การระบายน้า

100% - ประชาชนได้รับ

สานักการช่าง

8 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

- เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

1. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

และป้ายเตือนทางแยกบริเวณ

และวินัยจราจรให้กบั ผูใ้ ช้

1.1 บริเวณซอยนนทบุรี 42 (กองสลาก)

ความปลอดภัยและ

ฝ่าย

ถนนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

เส้นทาง

2. ติดตั้งป้ายเตือนทางแยกชนิดแขวนสูง

มีวินัยจราจรมากขึน้

วิศวกรรมจราจร

(Mast Art)
2.1 บริเวณซอยเลีย่ งเมืองนนทบุรี 12
จานวน 3 ป้าย
2.2 บริเวณซอยนนทบุรี 23 (วัดแคนอก)
จานวน 2 ป้าย
2.3 บริเวณซอยนนทบุรี 24
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท

2563
บาท

2564
บาท

3,500,000

-

ตัวชีว้ ดั

2565 (KPI)
บาท

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จานวน 2 ป้าย
2.4 บริเวณซอยนนทบุรี 46
จานวน 2 ป้าย
2.5 บริเวณซอยนนทบุรี 48
จานวน 3 ป้าย
9 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง
เฉลิมพระเกียรติ

- เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและ

- สร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

ชืน่ ชมพระบารมีและให้

บริเวณทางเข้าหน้าศูนย์ราชการนนทบุรี

-

-

-

100% -ประชาชนชาวจังหวัด

นนทบุรีได้ร่วมถวาย

ประชาชนได้ร่วมสานึกใน

พระพรชัยมงคลและสานึก

พระมหากรุณาธิคุณ

ในพระมหากรุณาธิคุณ

สานักการช่าง
ฝ่ายสถานที่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

10 โครงการปรับปรุงถนน
และก่อสร้างท่อระบายน้า

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท
-

-

2563
บาท

2564
บาท

-

28,000,000

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

2565 (KPI)
บาท

- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้

- ปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

-

100% - มีถนนที่ได้มาตร

สานักการช่าง

ประโยชน์ร่วมกัน

หนา 0.07 เมตร กว้างประมาณ 9.50 เมตร

ฐาน

ส่วนควบคุม

พร้อมบ่อพักรอบศาลากลาง

- เพื่อระบายน้าท่วมขัง

ยาวประมาณ 381.00 เมตร หรือคิดเป็น

- ประชาชนสามารถ

การก่อสร้าง

หลังเก่าถึงแยกศรีพรสวรรค์

ผิวจราจร และป้องกันมิให้

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,619.50 ตารางเมตร

ใช้สญ
ั จรไปมาได้

น้าท่วมอาคารบ้านเรือน

- ปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สะดวกรวดเร็ว

และที่พักอาศัยของ

หนา 0.07 เมตร กว้างประมาณ 13.50 เมตร

- เพื่อระบายน้าท่วม

ประชาชน

ยาวประมาณ 63.00 เมตร หรือคิดเป็น

ขังผิวจราจรและป้อง

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 850.50 ตารางเมตร

กันมิให้น้าท่วม

- ปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

อาคารบ้านเรือนและ

หนา 0.07 เมตร กว้างประมาณ 9.50 เมตร

ที่พักอาศัยของ

ยาวประมาณ 175.00 เมตร หรือคิดเป็น

ประชาชน

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,662.50 ตารางเมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท

2563
บาท

2564
บาท

ตัวชีว้ ดั

2565 (KPI)
บาท

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

- ปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา 0.07 เมตร กว้างประมาณ 5.00 เมตร
ยาวประมาณ 174.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 870.00 ตารางเมตร
- ปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา 0.07 เมตร กว้างประมาณ 4.50 เมตร
ยาวประมาณ 105.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 472.50 ตารางเมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
รวมความยาวประมาณ 888.00 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท

2563
บาท

2564
บาท

-

16,980,000

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

2565 (KPI)
บาท

รวมความยาวประมาณ 546.00 เมตร
11 โครงการปรับปรุงยกระดับ

- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้

- ปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.

-

-

-

100% - มีถนนที่ได้มาตร

สานักการช่าง

ถนนพร้อมก่อสร้างรางวี

ประโยชน์ร่วมกัน

หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 6.50 เมตร

ฐาน

ส่วนควบคุม

ค.ส.ล. และก่อสร้างบ่อสูบ

- เพื่อระบายน้าท่วมขัง

ความยาวประมาณ 442.00 เมตร

- ประชาชนสามารถ

การก่อสร้าง

น้าพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้า

ผิวจราจร และป้องกันมิให้

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,873.00

ใช้สญ
ั จรไปมาได้

ซอยงามวงศ์วาน 23

น้าท่วมอาคารบ้านเรือน

ตารางเมตร

สะดวกรวดเร็ว

แยก 11

และที่พักอาศัยของ

- ปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.

- เพื่อระบายน้าท่วม

ประชาชน

หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 7.00 เมตร

ขังผิวจราจรและป้อง

ความยาวประมาณ 368.00 เมตร

กันมิให้น้าท่วม

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,576.00

อาคารบ้านเรือนและ

ตารางเมตร

ที่พักอาศัยของ

- ปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.

ประชาชน
หน้า 21

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท

2563
บาท

2564
บาท

ตัวชีว้ ดั

2565 (KPI)
บาท

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 8.50 เมตร
ความยาวประมาณ 52.00 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 442.00
ตารางเมตร
- ปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 9.00 เมตร
ความยาวประมาณ 16.00 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00
ตารางเมตร
- ปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 10.50 เมตร
ความยาวประมาณ 359.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,769.50 ตารางเมตร
หน้า 22

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท

2563
บาท

2564
บาท

-

2,200,000

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

2565 (KPI)
บาท

- ก่อสร้างบ่อสูบน้าพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้า
ขนาด 0.15 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์
ประกอบจานวน 2 เครื่อง และตู้ควบคุมระบบ

12 โครงการปรับปรุงยกระดับ

- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้

- ปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.

-

-

-

100% - มีถนนที่ได้มาตร

ถนนและก่อสร้างรางวี

ประโยชน์ร่วมกัน

หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 6.50 เมตร

ฐาน

ส่วนควบคุม

ค.ส.ล. จากแยกวัดสมรโกฎิ

- เพื่อระบายน้าท่วมขัง

ความยาวประมาณ 340.00 เมตร

- ประชาชนสามารถ

การก่อสร้าง

ถึงถนนเลีย่ งเมืองนนทบุรี

ผิวจราจร และป้องกันมิให้

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,210.00

ใช้สญ
ั จรไปมาได้

น้าท่วมอาคารบ้านเรือน

ตารางเมตร

สะดวกรวดเร็ว

และที่พักอาศัยของ

- เพื่อระบายน้าท่วม

ประชาชน

ขังผิวจราจรและป้อง

สานักการช่าง

กันมิให้น้าท่วม
หน้า 23

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท

2563
บาท

2564
บาท

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

2565 (KPI)
บาท

อาคารบ้านเรือนและ
ที่พักอาศัยของ
ประชาชน
13 โครงการปรับปรุงถนน

- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้

- ปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.

-

-

800,000

-

-

100% - มีถนนที่ได้มาตร

และก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.

ประโยชน์ร่วมกัน

หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 5.00 เมตร

ฐาน

ส่วนควบคุม

ซอยดวงมณี ช่วงใต้ทางด่วน

- เพื่อระบายน้าท่วมขัง

ความยาวประมาณ 121.00 เมตร

- ประชาชนสามารถ

การก่อสร้าง

ผิวจราจร และป้องกันมิให้

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 605.00

ใช้สญ
ั จรไปมาได้

น้าท่วมอาคารบ้านเรือน

ตารางเมตร

สะดวกรวดเร็ว

และที่พักอาศัยของ

- เพื่อระบายน้าท่วม

ประชาชน

ขังผิวจราจรและป้อง

สานักการช่าง

กันมิให้น้าท่วม
อาคารบ้านเรือนและ
หน้า 24

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท

2563
บาท

2564
บาท

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

2565 (KPI)
บาท

ที่พักอาศัยของ
ประชาชน
14 โครงการก่อสร้างถนนพร้อม

- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้

- ก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล.

-

-

-

รางวีและท่อระบายน้า

ประโยชน์ร่วมกัน

หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 11.00 เมตร

ฐาน

ส่วนควบคุม

ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 28

- เพื่อระบายน้าท่วมขัง

ความยาวประมาณ 315.00 เมตร

- ประชาชนสามารถ

การก่อสร้าง

ผิวจราจร และป้องกันมิให้

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,465.00

ใช้สญ
ั จรไปมาได้

น้าท่วมอาคารบ้านเรือน

ตารางเมตร

สะดวกรวดเร็ว

และที่พักอาศัยของ

- ก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล.

- เพื่อระบายน้าท่วม

ประชาชน

หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 8.00 เมตร

ขังผิวจราจรและป้อง

ความยาวประมาณ 84.00 เมตร

กันมิให้น้าท่วม

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672.00

อาคารบ้านเรือนและ

ตารางเมตร

ที่พักอาศัยของ

15,000,000

100% - มีถนนที่ได้มาตร

สานักการช่าง

หน้า 25

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท

2563
บาท

2564
บาท

ตัวชีว้ ดั

2565 (KPI)
บาท

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

- ก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 7.50 เมตร
ความยาวประมาณ 77.00 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 577.50
ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 6.50 เมตร
ความยาวประมาณ 76.00 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 494.00
ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 6.00 เมตร
ความยาวประมาณ 435.00 เมตร
หน้า 26

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท

2563
บาท

2564
บาท

ตัวชีว้ ดั

2565 (KPI)
บาท

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,610.00
ตารางเมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
รวมความยาวประมาณ 630.00 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
รวมความยาวประมาณ 1,158.50 เมตร
- ก่อสร้างท่อลอดระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร รวมความยาว
ประมาณ 36.00 เมตร

หน้า 27

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการก่อสร้างเขือ่ นกันน้าเซาะ -เพื่อป้องกันดินพังและรักษา - ก่อสร้างเขือ่ นกันน้า
ค.ส.ล. คลองบางแพรกฝัง่ กรม

แนวคลองและการระบายน้า

ราชทัณฑ์ ช่วงสถานีสบู น้าคลอง

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท
-

-

2563
บาท

2564
บาท

-

40,500,000

ตัวชีว้ ดั

2565 (KPI)
บาท
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

100% - การระบายน้าดีขนึ้

เซาะ ค.ส.ล. เป็นความยาวไม่

บรรเทาปัญหาน้าท่วม

น้อยกว่า 270 เมตร

ขัง

สานักการช่าง
ฝ่าย
การระบายน้า

บางแพรกถึงถนนนนทบุรี 1
16 โครงการก่อสร้างกาแพงกันดิน

- เพื่อรักษาแนวคลองและ

- ก่อสร้างกาแพงกันดิน

เพิ่มการระบายน้า

ค.ส.ล. แบบเสาเข็มเดี่ยวเป็น

บรรเทาปัญหาน้าท่วม

นนทบุรี 1 ถึงสถานีสบู น้าคลอง

ความยาวไม่น้อยกว่า 272.00

ขัง

มะขามโพรง (ใหม่)

เมตร (รวมทั้ง 2 ฝัง่ )

คลองมะขามโพรง ช่วงถนน

17 โครงการขุดลอกลารางสาธารณ
ประโยชน์ ช่วงถนนเลีย่ งเมือง
นนทบุรีถงึ หมู่บ้านอัญชลี

- เพื่อรักษาแนวคลองและ

- ขุดลอกลารางสาธารณประโยชน์

เพิ่มการระบายน้า

เป็นความยาวไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร

-

-

-

-

-

241,000

8,000,000

-

-

-

100% - การระบายน้าดีขนึ้

100% - การระบายน้าดีขนึ้

บรรเทาปัญหาน้าท่วม
ขัง

สานักการช่าง
ฝ่าย
การระบายน้า

สานักการช่าง
ฝ่าย
การระบายน้า

หน้า 28

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

18 โครงการขุดลอกคลองตาโฮ
ช่วงสะพานซอยสามัคคี 58/10

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อรักษาแนวคลองและ

- ขุดลอกคลองเป็นความ

เพิ่มการระบายน้า

ยาวไม่น้อยกว่า 500.00 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท
-

-

2563
บาท

2564
บาท

216,700

-

ตัวชีว้ ดั

2565 (KPI)
บาท
-

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

100% - การระบายน้าดีขนึ้

บรรเทาปัญหาน้าท่วม

ถึงปากซอยสามัคคี 50
19 โครงการก่อสร้างสถานีสบู น้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

ขัง
- เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม

- ก่อสร้างอาคารสถานีสบู น้า

-

-

-

55,000,000

-

100% - การระบายน้าดีขนึ้

คลองบางธรณี บริเวณริมแม่น้า

และเพิ่มประสิทธิภาพ

พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้า

บรรเทาปัญหาน้าท่วม

เจ้าพระยา

ในการระบายน้า

ขนาด 3.00 ลบ.ม./วินาที

ขัง

สานักการช่าง
ฝ่าย
การระบายน้า

สานักการช่าง
ฝ่าย
การระบายน้า

จานวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ
- ติดตั้งบานประตูระบาย
น้าขนาด 4.00 x 6.00 เมตร
พร้อมเครื่องกว้านไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ประกอบ
หน้า 29

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท

2563
บาท

2564
บาท

-

42,000,000

ตัวชีว้ ดั

2565 (KPI)
บาท

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

- ติดตั้งเครื่องตักขยะอัตโนมัติ
จานวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
20 โครงการก่อสร้างเขือ่ นกันน้า
เซาะลารางสาธารณประโยชน์

-เพื่อป้องกันดินพังและรักษา - ก่อสร้างเขือ่ นกันน้าเซาะ
แนวคลองและการระบายน้า

-

-

-

100% - การระบายน้าดีขนึ้

แบบ A เป็นความยาว

บรรเทาปัญหาน้าท่วม

ช่วงคลองบางตลาดถึงท้ายซอย

ไม่น้อยกว่า 1,873.50 เมตร

ขัง

ทานสัมฤทธิ์ 10

(รวมทั้ง 2 ฝัง่ ) แบบ B เป็น

สานักการช่าง
ฝ่าย
การระบายน้า

ความยาวไม่น้อยกว่า 100.50 เมตร
แบบ C เป็นความยาวไม่น้อยกว่า
8.00 เมตร

หน้า 30

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

21 โครงการก่อสร้างเขือ่ นกันน้า
เซาะลาประโดงชุมชนทรายทอง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อป้องกันดินพังและรักษา - ก่อสร้างเขือ่ นกันน้า
แนวคลองและการระบายน้า

ส่วนที่เหลือ

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท
-

-

2563
บาท

2564
บาท

-

14,000,000

ตัวชีว้ ดั

2565 (KPI)
บาท
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

100% - การระบายน้าดีขนึ้

เซาะ ค.ส.ล. แบบ A เป็นความ

บรรเทาปัญหาน้าท่วม

ยาวน้อยกว่า 615.00 เมตร

ขัง

สานักการช่าง
ฝ่าย
การระบายน้า

(รวมทั้ง 2 ฝัง่ )
22 โครงการก่อสร้างสถานีสบู น้า

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม

- ก่อสร้างอาคารสถานี

-

-

-

23,000,000

-

100% - การระบายน้าดีขนึ้

คลองบัวขวัญ บริเวณซอย

และเพิ่มประสิทธิภาพ

สูบน้า พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้า

บรรเทาปัญหาน้าท่วม

สามัคคี 51

ในการระบายน้า

ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที

ขัง

สานักการช่าง
ฝ่าย
การระบายน้า

จานวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- ติดตั้งบานประตูระบาย
น้าขนาด 2.10 x 4.00 เมตร
พร้อมเครื่องกว้านไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ประกอบ
หน้า 31

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท

2563
บาท

2564
บาท

-

8,500,000

ตัวชีว้ ดั

2565 (KPI)
บาท

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

- ติดตั้งเครื่องตักขยะอัตโนมัติ
จานวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
23 โครงการก่อสร้างเขือ่ นกันน้าเซาะ - เพื่อป้องกันดินพังและรักษา - ก่อสร้างเขือ่ นกันน้า
ลาประโดงสาธารณประโยชน์

-

-

100% - การระบายน้าดีขนึ้

เซาะ แบบ A เป็นความยาว

บรรเทาปัญหาน้าท่วม

ช่วงถนนนนทบุรี 1 ถึงคลอง

ไม่น้อยกว่า 414.00 เมตร

ขัง

บางแพรก

(รวมทั้ง 2 ฝัง่ )

24 โครงการก่อสร้างสถานีสบู น้า

แนวคลองและการระบายน้า

-

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม

- ก่อสร้างอาคารสถานีสบู น้า

-

-

60,000,000

-

-

100% - การระบายน้าดีขนึ้

คลองมะขามโพรง บริเวณริม

และเพิ่มประสิทธิภาพในการ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้า

บรรเทาปัญหาน้าท่วม

แม่น้าเจ้าพระยา

ระบายน้า

ขัง

ขนาด 2.00 ลบ.ม./วินาที

สานักการช่าง
ฝ่าย
การระบายน้า

สานักการช่าง
ฝ่าย
การระบายน้า

จานวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- ติดตั้งบานประตูระบายน้า
หน้า 32

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท

2563
บาท

2564
บาท

9,000,000

-

ตัวชีว้ ดั

2565 (KPI)
บาท

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร
พร้อมเครื่องกว้านไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ
-ติดตั้งเครื่องตักขยะอัตโนมัติ
จานวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
25 โครงการก่อสร้างเขือ่ นกันน้า
เซาะลารางสาธารณประโยชน์

- เพื่อป้องกันดินพังและรักษา - ก่อสร้างเขือ่ นกันน้าเซาะ
แนวคลองและการระบายน้า

-

-

-

100% - การระบายน้าดีขนึ้

ค.ส.ล. แบบเสาเข็มเดี่ยว

บรรเทาปัญหาน้าท่วม

ช่วงถนนเลียบทางด่วนศรีรัช

(รวมทั้ง 2 ฝัง่ ) เป็นความยาว

ขัง

ถึงวัดบัวขวัญ

ไม่น้อยกว่า 399.00 เมตร

สานักการช่าง
ฝ่าย
การระบายน้า
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

26 โครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบ
ระบายน้าใต้ทางด่วนศรีรัช

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท
-

-

2563
บาท

2564
บาท

-

465,000,000

ตัวชีว้ ดั

2565 (KPI)
บาท
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม

- ก่อสร้าง Boxculvert ขนาด

100% - การระบายน้าดีขนึ้

และเพิ่มประสิทธิภาพ

2.40x2.40 เมตร เป็นความยาวไม่

บรรเทาปัญหาน้าท่วม

ในการระบายน้า

น้อยกว่า 1,755.00 เมตร

ขัง

สานักการช่าง
ฝ่าย
การระบายน้า

- ก่อสร้างอาคารรวบรวมน้า
- ก่อสร้างอาคารสถานีสบู น้า
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าขนาด
3.00 ลบ.ม./วินาที จานวน 4 เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- ทาการวางท่อขนส่งน้าแรงดัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 เมตร
เป็นความยาวไม่น้อยกว่า 569.50 เมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เป็นความยาว
ไม่น้อยกว่า 1,134.00 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท

2563
บาท

2564
บาท

-

72,600,000

ตัวชีว้ ดั

2565 (KPI)
บาท

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

พร้อมรางวี เป็นความยาวไม่น้อยกว่า
2,268.00 เมตร
27 โครงการก่อสร้างเขือ่ นกันน้าเซาะ - เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม

- ทาการก่อสร้างเขือ่ นกันน้า

-

-

-

100% - การระบายน้าดีขนึ้

คลองขุด ช่วงสถานีสบู น้า กสท.

และเพิ่มประสิทธิภาพ

เซาะ แบบเสาเข็มเดี่ยว

บรรเทาปัญหาน้าท่วม

ถึงบ้านพักธนารักษ์

ในการระบายน้า

เป็นความยาวไม่น้อยกว่า

ขัง

สานักการช่าง
ฝ่าย
การระบายน้า

2,250.00 เมตร (รวมทั้ง 2 ฝัง่ )
- ทาการดาดคอนกรีต ค.ส.ล.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,070.00
ตร.ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

28 โครงการปรับปรุงถนน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท
-

-

2563
บาท

2564
บาท

-

1,130,000

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

2565 (KPI)
บาท

- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้

- ปรับปรุงถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล.

-

100% - มีถนนที่ได้มาตร

สานักการช่าง

พร้อมรางวี ค.ส.ล.

ประโยชน์ร่วมกัน

หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 5.00 เมตร

ฐาน

ส่วนควบคุม

ซอยประชาชืน่ นนทบุรี 7

- เพื่อระบายน้าท่วมขัง

ความยาวประมาณ 90.00 เมตร หรือคิดเป็น

- ประชาชนสามารถ

การก่อสร้าง

ผิวจราจร และป้องกันมิให้

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร

ใช้สญ
ั จรไปมาได้

น้าท่วมอาคารบ้านเรือน

- ปรับปรุงถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล.

สะดวกรวดเร็ว

และที่พักอาศัยของ

หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 8.00 เมตร

- เพื่อระบายน้าท่วม

ประชาชน

ความยาวประมาณ 83.00 เมตร หรือคิดเป็น

ขังผิวจราจรและป้อง

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 664.00 ตารางเมตร

กันมิให้น้าท่วม

- ก่อสร้างเสริมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อ ค.ส.ล.

อาคารบ้านเรือนและ

จานวน 30 บ่อ

ที่พักอาศัยของ
ประชาชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

29 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท

-

7,850,000

2565 (KPI)
บาท
-

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

- ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมชุมชนศิริชยั

สวนหย่อมชุมชนศิริชยั พัฒนา

และอานวยความสะดวก

พัฒนา ซอยกรุงเทพ-นนท์ 12 แยก 1

พึงพอใจต่อภูมิทัศน์

ซอยกรุงเทพ-นนท์ 12 แยก 1

ต่อผูม้ าใช้บริการสวนหย่อม

คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1717.00 ตารางเมตร

สวนหย่อมชุมชน

ชุมชนศิริชยั พัฒนา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ศิริชยั พัฒนา

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน และต้นไม้

-

2564
บาท

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

- เพื่อให้เป็นพื้นที่พักผ่อน

ซอยกรุงเทพ-นนท์ 12 แยก 1 1. ก่อสร้างทางเดิน-ทางลาด

-

2563
บาท

ตัวชีว้ ดั

100% - ประชาชนมีความ

สานักการช่าง
ฝ่าย
สวนสาธารณะ

ซอยกรุงเทพ-นนท์
12 แยก 1

3. ก่อสร้างม้านั่ง ค.ส.ล.
4. ก่อสร้างพื้นลานออกกาลังกายและลาน
กิจกรรม
5. ก่อสร้างรั้ว
6. ก่อสร้างติดตั้งราวจับแสตนเลส
7. ก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า
หน้า 37

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
บาท บาท

2563
บาท

2564
บาท

ตัวชีว้ ดั

2565 (KPI)
บาท

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

8. ปรับปรุงทางเข้า-ออกอาคาร
9. เครื่องออกกาลังกาย จานวน 10 ตัว
(ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนนทบุรี)
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์

ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 บริหารงาน
ทั่วไป

ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ให้มีประสิทธิภาพ

2 บริหารงาน
ทั่วไป

ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานให้มี - เครื่องปรับอากาศระบบ VRV/VRF
ประสิทธิภาพ
(VARIABLE REFRIGERANT)
พร้อมติดตั้ง ณ ห้องประชุมใหญ่
ชั้น 3 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 1 เครื่องปรับอากาศระบบ

- เครื่องปรับอากาศแยกส่วน
แบบตู้ตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง
ณ โรงอาหารเทศบาลนครนนทบุรี
ประกอบด้วย
1) เครื่องปรับอากาศแยกส่วน
แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 60,000 BTU
จานวน 2 เครื่อง
2) งานติดตั้งระบบสับจ่าย
กระแสไฟฟ้า และระบบควบคุม
สาหรับเครื่องปรับอากาศ
จานวน 1 งาน ฯลฯ

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

-

-

3,000,000

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

VRV/VRF (VARIABLE REFRIGERANT)
ขนาด 324,000 BTU
-Refrigerant : R410
-Power Supply : 3Phase 4wire
System, 220V/380V, 50Hz
-Remote controller : Wired
remote
3 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานและ - โต๊ะอาหารกลมพับครึ่ง จานวน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
10 ตัว ราคาตัวละ 7,000 บาท
ปฏิบตั ิงาน

-

-

-

70,000

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานและ - โต๊ะประชุมพับเก็บได้
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ มีล้อเลื่อน จานวน 38 ตัว
งาน
ราคาตัวละ 7,100 บาท

-

-

-

269,800

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
154,800

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานและ - เก้าอี้อเนกประสงค์
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ หุ้มหนังเทียม PVC ขาเหล็กชุบ
งาน
โครเมี่ยม จานวน 120 ตัว
ราคาตัวละ 1,290 บาท

6 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานและ - โต๊ะประชุมทรงเหลี่ยม
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ พร้อมรางไฟใต้โต๊ะ จานวน 1 ตัว
งาน
ราคาตัวละ 31,900 บาท

-

-

-

31,900

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

7 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานและ - เก้าอี้ประชุมสาหรับประธาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ หลังเน็ต(ตาข่าย) จานวน 1 ตัว
งาน
ราคาตัวละ 5,500 บาท

-

-

-

5,500

-

สานักปลัดเทศบาล

8 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานและ - เก้าอี้ประชุม หลังเน็ต(ตาข่าย)
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ จานวน 14 ตัว
งาน
ราคาตัวละ 2,100 บาท

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-

-

29,400

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง งานบ้าน
งานครัว

10 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานและ - เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 ชุด
งาน
ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับงานประมวลผล ราคา 23,000
บาท
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการฯ
ราคา 3,800 บาท
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงานฯ
ราคา 12,000 บาท

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน

- เครื่องทาน้าร้อน (หม้อต้มน้า)
จานวน 2 ถัง ราคาถังละ 13,500 บาท

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
27,000

-

38,800

-

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16,000
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานและ - เครื่องพิมพ์ Multifunction
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์
งาน
(Ink Tank Printer) จานวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 8,000 บาท

12 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานและ - เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ จานวน 1 เครื่อง
งาน

-

-

5,800

-

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

13 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน - ป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสิ่งก่อสร้าง โฆษณาและ และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ขนาด 4 x 6.9 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 27.6 ตารางเมตร
เผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ
จานวน 1 ป้าย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
บริเวณท่าน้านนทบุรี

-

-

8,000,000

-

-

กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

14 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
-เพื่อเพิ่มรายละเอียด
และสิ่งก่อสร้าง โฆษณาและ และความชัดเจนของ
เผยแพร่
เนื้อหา ภาพ และวิดีโอ
สาหรับการอบรม

-

-

-

3,000,000

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- จอ แอล อี ดี ขนาดไม่น้อยกว่า
3.36 x 1.92 เมตร ความละเอียด 2.5
พิกเชล Front service รุ่นใช้ภายใน
ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6.4512 ตร.ม.

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ให้ความรู้แก่ประชาชน
และพนักงานเทศบาล
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน
ณ ห้องประชุมใหญ่
ชั้น 3 อาคาร 1

15 บริหารงาน
ทั่วไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวน 1 จอ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
-ติดตั้งสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ
-ระบบบริหารจัดการจอ แอล อี ดี
สาหรับห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 1

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า - เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานให้มี - โคมไฟส่องเวที ประกอบด้วย
ประสิทธิภาพ
และสิ่งก่อสร้าง และวิทยุ
1. ไฟตกแต่ง ชนิด LED 120W
(MAX POWER) จานวน 6 ดวง
2. ไฟตกแต่ง ชนิด LED 330W
(MAX POWER) จานวน 2 ดวง ฯลฯ
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
ณ ห้องประชุมชั้น 5
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 2

-

-

-

500,000

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า -เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับ
และสิ่งก่อสร้าง และวิทยุ
บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 2
รวมทั้งประหยัดพลังงาน
และค่าไฟฟ้า
-เพื่อบริหารจัดการด้าน
พลังงานไฟฟ้า
ให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-โคม LED Downlight 40w
ชนิดหน้ากลม จานวน 102 โคม
-โคม LED Downlight 30w
ชนิดหน้าสี่เหลี่ยม จานวน 2 โคม
-โคม LED High Bay 200w
จานวน 2 โคม
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 2

17 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า -เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับ
และสิ่งก่อสร้าง และวิทยุ
บริเวณลานจอดรถ
ชั้น B1 และ B2 ให้มี
ความปลอดภัยและ
เพียงพอในการขับขี่

-โคม LED Downlight Daylight
ชนิดติดลอย หน้ากลม
จานวน 250 โคม
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
ณ บริเวณลานจอดรถชั้น B1

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
-

-

-

300,000

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

รวมทั้งประหยัดพลังงาน
และค่าไฟฟ้า
-เพื่อบริหารจัดการด้าน
พลังงานไฟฟ้า
ให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

และ B2 อาคาร 2

รวม

-

-

8,060,600 8,388,400

-
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8,400
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน - ตู้เอกสารบานเตี้ย 2 บานเลื่อน
เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการจานวน 2 ตู้ๆละ 4,200 บาท
ประชาชน
(กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)

2 สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง สารวจ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ - ล้อวัดระยะ จานวน 2 เครื่อง
ความแม่นยาในการตรวจสอบ ราคาเครื่องละ 1,700 บาท
สถานประกอบกิจการด้าน
(กลุ่มงานสุขาภิบาล)
สุขาภิบาลอาหาร

-

-

3,400

-

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

รวม

-

-

11,800

-

-
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สานักการ
สาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า - เพื่อประสิทธิภาพการส่องสว่าง
และสิ่งก่อสร้าง และวิทยุ
รอบพื้นที่สาธาณะ
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า

- โคมไฟฟ้าสาธารณะสาหรับติดตั้ง
บริเวณซอยย่อยถนนกรุงเทพ-นนท์
จานวน 13 ซอย ประกอบด้วย
1.โคม LED ขนาด 55 วัตต์ จานวน 809ชุด
2.โคม LED ขนาด 120 วัตต์ จานวน 49ชุด
(ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนนทบุร)ี

2 เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์กีฬา - เพื่อให้เป็นพื้นที่พกั ผ่อนและ
- เครื่องออกกาลังกาย
และสิ่งก่อสร้าง
อานวยความสะดวกต่อผู้มาใช้
จานวน 10 ตัว
บริการสวนหย่อมชุมชน
ศิริชัยพัฒนา 12 แยก 1
- เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุง
ภูมิทศั น์สวนหย่อมชุมชนศิริชัยพัฒนา
ซอยกรุงเทพ-นนท์ 12 แยก 1

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
หน่วยงาน
2561 2562 2563
2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
-

-

17,700,000

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ

-

-

153,600

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

3 เคหะและ
ชุมชน

4 เคหะและ
ชุมชน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
หน่วยงาน
2561 2562 2563
2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ การปฏิบตั ิงาน
- เพื่อใช้ในการออกแบบ
และกาหนดรายละเอียดงาน
ก่อสร้างถนน ก่อสร้างอาคาร
ของเทศบาลนครนนทบุรี
- เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ออกแบบและประมาณราคา

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จานวน 10 ชุด ราคาชุดละ
45,800 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 ราคา 30,000 บาท/ชุด
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการฯ
ราคา 3,800 บาท
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงานฯ
ราคา 12,000 บาท

-

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์

- เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
จานวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท

-

-

-

458,000

-

สานักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง

-

-

25,000

-

สานักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง

5 เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง ยำนพำหนะ
และขนส่ง

- เพื่อจัดหายานพาหนะให้เพียงพอ - รถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุ
ต่อการให้บริการเก็บขนมูลฝอย
ไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. ชนิด 6 ล้อ พร้อมชุด
ยกท้าย จานวน 4 คัน ราคาคันละ 3,200,000
บาท (กลุ่มงานบริการจัดการมูลฝอย)

-

-

-

12,800,000

-

สำนักกำร
สำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

6 เคหะและ
ชุมชน

7 เคหะและ
ชุมชน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
หน่วยงาน
2561 2562 2563
2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง ยำนพำหนะ
และขนส่ง

- รถบรรทุกมูลฝอยแบบเทท้าย ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. ชนิด 10 ล้อ จานวน
2 คัน ราคาคันละ 4,500,000 บาท
(กลุ่มงานบริการจัดการมูลฝอย)

-

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง ยำนพำหนะ
และขนส่ง

- รถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. ชนิด 6 ล้อ พร้อมชุด
ยกท้าย จานวน 4 คัน ราคาคันละ 4,200,000
บาท (กลุ่มงานบริการจัดการมูลฝอย)

-

รวม

-

-

9,000,000

-

สำนักกำร
สำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

-

16,800,000

-

สำนักกำร
สำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

-

17,853,600 39,083,000

-
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