ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี
เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
เทศบาลนครนนทบุรี
-------------------------------------ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) เทศบาลนครนนทบุรี โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนคร
นนทบุ รี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒
จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) เทศบาลนคร
นนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมนึก ธนเดชากุล)
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

คานา
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 บัญญัติให้เทศบาลมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การกากับ
ตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
กาหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น ที่กาหนดวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
Substainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางปริมณฑล (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะ
เป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง
และเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลนครนนทบุรี ได้เล็งเห็นความจาเป็นและความสาคัญเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้ อ 22 เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชน การเพิ่ ม เติ ม แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ ด าเนิ น การตามหนั ง สื อ สั่ ง การ
กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวั น ที่ ๑๙ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประชาคมท้องถิ่น ได้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
ซึ่งในปีนี้มีเหตุจาเป็นเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กาลังระบาด
ในประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ วรรคสอง ยกเว้นการจัดทาประชุมประชาคม
ท้อ งถิ่ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ ว ยการจั ดท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ ประกอบกับตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี
ด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๘๗๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางการจัดทาประชาคมท้องถิ่นกรณี
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

-2เทศบาลนครนนทบุ รี มุ่ ง หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว นจะได้ น า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ฉบับนี้ไปใช้ดาเนินการให้สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งนาไปสู่การจัดทางบประมาณประจาปีต่อไป

คณะผู้จัดทา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนา
เทศบาลนครนนทบุรี

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บัญชีสรุปโครงการ (แบบ ผ.01)

1

ส่วนที่ 2 บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชน

ส่วนที่ 3 บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)

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

2 - 52

53 - 163

แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ปี 2561

ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

.01
ผ

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)

3

1,509,000

2) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

-

-

-

-

2

588,000

1

921,000

-

2.3 แผนงานการศึกษา
2.7 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
2.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

-

-

-

-

5
-

4,515,000
-

8
1

2,472,000
2,800,000

8
-

631,315,000
-

21
1

638,302,000
2,800,000

-

-

-

-

-

1
21

100,000
306,560,000

1
24

100,000
3,082,650,000

2
45

200,000
3,389,210,000

2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

-

รวม

-

-

-

-

7

5,103,000

32

312,853,000

33

3,714,065,000

72

4,032,021,000

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

7

5,103,000

32

312,853,000

33

3,714,065,000

72

4,032,021,000
หน้า 1

แบบ ผ.02 บัญชีโครงการพัฒนา

ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มสี ภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงพื้นห้อง
ปฏิบตั ิงาน ฝ่ายนิติการ
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครนนทบุรี

วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ในฝ่ายนิติการ

2 โครงการติดตั้งประตูม้วน
- เพื่อป้องกันและรักษา
และแผงเหล็กดัด ชั้น 2
ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน
บริเวณบันไดหนีไฟ ซ้าย-ขวา และผู้ใช้อาคาร
สานักงานเทศบาลนคร
นนทบุรี

เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563
2564
บาท บาท บาท
บาท
- ปรับปรุงพื้นห้อง
- 488,000
ปฏิบตั ิงานฝ่ายนิติการ
บริเวณชั้น 4 สานักงาน
เทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 2

- ติดตั้งประตูม้วน และ
แผงเหล็กดัด บริเวณ
บันไดหนีไฟ ชั้น2
ซ้าย-ขวา

-

-

100,000

-

ตัวชี้วัด

2565
บาท
-

-

(KPI)

- ติดตั้งกระเบื้อง
แล้วเสร็จพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 126
ตารางเมตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั
- เจ้าหน้าที่ในฝ่าย
นิติกรมีพื้นที่ปฏิบตั ิ
งานมากขึ้น และ
สะดวกในการทาความ
สะอาด

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

หมายเหตู

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

ผมบ.7
ผศช.7

- ติดตั้งประตูม้วน - ทรัพย์สินทางราชการ สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงาน
และแผงเหล็กดัด ไม่สูญหาย
ทั่วไป
แล้วเสร็จ

ยภก.2
SDGs.7

ผมบ.6
ผศช.7

ยภก.2
SDGs.7

หน้า 2

ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มสี ภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมกับประชาชน
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

3 โครงการส่วนต่อขยาย
คลินิกสัตวแพทย์
อาคารแขวงท่าทราย

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนที่
พาสัตว์ปว่ ยมารับบริการ
ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
- เพื่อจัดพื้นที่ให้บริการ
แยกส่วนการรับบริการ
ในส่วนพื้นที่ปลอดเชื้อ
ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค
จากสัตว์สู่คน

เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563
2564 2565
(KPI)
บาท บาท บาท
บาท บาท
- ปรับปรุงอาคารแขวง
921,000 - - ได้หอ้ งคลินิกสัตว
ท่าทราย ขยายคลินิก
แพทย์ที่ได้มาตรฐาน
สัตวแพทย์และงาน
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ตามแบบเลขที่ ๑๔/๖๓

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ

- ประชาชนได้รับ
บริการทางสัตวแพทย์
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ลดการแพร่กระจาย
เชื้อโรคจากสัตว์สู่คน

แขวงท่าทราย

ผมบ.13
ผศช.1
ยภก.3
SDGs3

หน้า 3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนพัฒนาการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 ค่าเช่าทีด่ ิน
วัดทินกรนิมิต

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

-เพือ่ ใช้เป็นสถานทีต่ ั้งโรงเรียน

- เช่าทีด่ ิน

นครนนท์วทิ ยา 2

เนือ้ ที่ 1,200 ตารางเมตร

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท

บาท

บาท

บาท

36,000

36,000

36,000

-

-

วัดทินกรนิมิต

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

- จัดทาสัญญาเช่าทีด่ ิน

- เด็กนักเรียนมีสถานที่

สานักการศึกษา ผมบ. :11,12,14

เนือ้ ที่1,200 ตร.ม

เรียน,ออกกาลังกายและมี

(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

สถานทีท่ ากิจกรรมต่างๆ

ผศช. : 1
ยภก. : 3
SDGs : 4

2 ค่าเช่าทีด่ ิน
วัดทินกรนิมิต

-เพือ่ เช่าทีด่ ินก่อสร้าง

- เช่าทีด่ ิน เนือ้ ที่

โรงเรียนนครนนท์วทิ ยา 2

4 ไร่ 1 งาน

-

-

240,000 240,000

240,000 - จัดทาสัญญาเช่าทีด่ ิน
เนือ้ ที่ 4 ไร่ 1 งาน

วัดท้ายเมือง

สานักการศึกษา ผมบ. :11,12,14

เรียนเพิม่ ขึ้น และมี

(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

80.1 ตารางวา

สถานทีอ่ อกกาลังการ

ผศช.: 1
ยภก. : 3

ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

จัดกิจกรรมต่างๆ

SDGs : 4

- จัดทาสัญญาเช่าทีด่ ิน

- เด็กนักเรียนมีสถานที่

สานักการศึกษา ผมบ. :11,12,14

โรงเรียนนครนนท์วทิ ยา 5

เนือ้ ที่ 5 ไร่ ถูกต้อง

เรียน,ออกกาลังกายและมี

(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

ทานสัมฤทธิ์

ครบถ้วน สมบูรณ์

สถานทีท่ ากิจกรรมต่างๆ

80.1 ตารางวา

3 ค่าเช่าทีด่ ิน

- เด็กนักเรียนมีสถานที่

-เพือ่ เช่าทีด่ ินใช้เป็นสถานทีต่ ั้ง

-เช่าทีด่ ิน เนือ้ ที่ 5 ไร่

-

-

48,000

48,000

48,000

ผศช.: 1
ยภก. : 3
SDGs : 4
หน้า 4

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนพัฒนาการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 ค่าเช่าทีด่ ิน
วัดบางแพรกใต้

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท

บาท

บาท

บาท

1,000

1,000

1,000

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

-จัดทาสัญญาเช่าทีด่ ิน

- เด็กนักเรียนมีสถานที่

สานักการศึกษา ผมบ. :11,12,14

เนือ้ ที่ 1 ไร่

เนือ้ ที่ 1 ไร่ 3 งาน

เรียน,ออกกาลังกายและมี

(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

3 งาน 4 ตารางวา

4 ตารางวา

สถานทีท่ ากิจกรรมต่างๆ

-เพือ่ ใช้เป็นสถานทีต่ ั้งโรงเรียน

- เช่าทีด่ ิน

นครนนท์วทิ ยา 4
วัดบางแพรกเหนือ

-

-

ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

5 ค่าเช่าทีด่ ิน
วัดตาหนักใต้

หมายเหตุ

-เพือ่ เช่าทีด่ ินก่อสร้างโรงเรียน

- เช่าทีด่ ิน

กีฬานครนนท์วทิ ยา 6

เนือ้ ที่ 6 ไร่ 10 ตารางวา

-

-

90,000

90,000

90,000 -จัดทาสัญญาเช่าทีด่ ิน
เนือ้ ที่ 6 ไร่ 10 ตารางวา
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

ผศช.: 1
ยภก. : 3
SDGs : 4

-เด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬา

สานักการศึกษา ผมบ. :11,12,14

นครนนท์วทิ ยา 6 มีหอ้ ง

(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

เรียน สถานทีซ่ ้อมกีฬา

ผศช.: 1
ยภก. : 3

ทีจ่ ดั กิจกรรมและทีพ่ กั

SDGs : 4

นักกีฬา

หน้า 5

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนพัฒนาการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

6 โครงการโรงเรียน
โปร่งใส

วัตถุประสงค์
-เพือ่ จัดอบรม ให้ความรู้

(ผลผลิตของโครงการ)
-ผู้บริหาร พนักงานครู

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท

บาท

บาท

บาท

-

200,000

300,000

-

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

- ผู้บริหาร พนักงานครู

-ผู้บริหาร พนักงานครู

หมายเหตุ

สานักการศึกษา ผมบ. :11,12,14

ความเข้าใจ เพือ่ ปลูกฝังค่านิยม เทศบาล บุคลากรทาง

เทศบาล บุคลากรทาง

เทศบาล บุคลากรทาง

ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมี

การศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผศช.: 1
ยภก. : 3

คุณธรรมจริยธรรมต่อตนเอง

และนักเรียนในสถานศึกษา

และนักเรียนในสถานศึกษา

และนักเรียนในสถานศึกษา

SDGs : 4

และผู้อื่นสามารถคิดแยกแยะ

สังกัดเทศบาล จานวน 1

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

แห่งในปี 2563 และ

สังกัดเทศบาล ได้รบั ความรู้
ความเข้าใจ เพือ่ ปลูกฝังค่า

สังกัดเทศบาล ได้รบั ความรู้
ความเข้าใจ เพือ่ ปลูกฝังค่า

และส่วนรวม รับรู้ผลเสียหาย

เพิม่ 2 แห่ง ในปี2564

นิยมความซื่อสัตย์คุณธรรม

นิยมความซื่อสัตย์คุณธรรม

ความรุนแรงของปัญหา

และเพิ่ม 3 แห่งในปี 2565

สุจริต ความมีจริยธรรม

สุจริต ความมีจริยธรรม

ต่อตนเองและผู้อื่น

ต่อตนเองและผู้อื่น

สามารถคิดแยกแยะระหว่าง

สามารถคิดแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนตนและ

ส่วนรวม รับรู้ผลเสียหาย

ส่วนรวม รับรู้ผลเสียหาย

ความรุนแรงของปัญหา

ความรุนแรงของปัญหา

ทุจริตคอรับชั่นทุกประเภทฯ

ทุจริตคอรับชั่นทุกประเภทฯ

ทุจริตคอรับชั่นทุกประเภทฯ

(ฝ่ายกิจการโรงเรียนฯ)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
หน้า 6

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนพัฒนาการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

7 โครงการส่งเสริม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท

บาท

บาท

บาท

-

200,000

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

- ผู้บริหาร พนักงานครู

สานักการศึกษา ผมบ. :11,12,14

เทศบาล บุคลากรทางการ

เทศบาล บุคลากรทางการ

(หน่วยศึกษานิเทศก์)

ศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผศช.: 1
ยภก. : 3

ปลอดภัยของด้านอุบัติเหตุ

และนักเรียนในสถาน

และนักเรียนในสถาน

และนักเรียนในสถาน

SDGs : 4

อุบัติภยั และปัญหาทางสังคม

ศึกษา สังกัดเทศบาล

ศึกษา สังกัดเทศบาล

ศึกษา สังกัดเทศบาล

ทีจ่ ะเกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างมี

นครนนทบุรี

ได้รบั ความรู้ความเข้าใจ

ได้รบั ความรู้ความเข้าใจ

ประสิทธิภาพ

จานวน 18 แห่ง

เพือ่ สร้างความตระหนัก

เพือ่ สร้างความตระหนัก

ในการรักษาความปลอดภัย

ในการรักษาความปลอดภัย

ของด้านอุบัติเหตุ อุบัติภยั

ของด้านอุบัติเหตุ อุบัติภยั

และปัญหาทางสังคม

และปัญหาทางสังคม

ทีจ่ ะเกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างมี

ทีจ่ ะเกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า

ประสิทธิภาพ

- เพือ่ จัดอบรมให้ความรู้

- ผู้บริหาร พนักงานครู

มาตรการรักษา

ความเข้าใจ เพือ่ สร้างความ

เทศบาล บุคลากรทางการ

ความปลอดภัย

ตระหนักในการรักษาความ

ในสถานศึกษา

-

-

200,000 - ผู้บริหาร พนักงานครู

ร้อยละ 80
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนพัฒนาการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

8 โครงการเงินอุดหนุน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท

บาท

บาท

บาท

-

1,657,000

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

- เงินอุดหนุนการไฟฟ้า

สาหรับปรับปรุงระบบ

ให้การไฟฟ้านครหลวง

เพือ่ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ปริมาณไฟฟ้าเพียงพอต่อการ ทานสัมฤทธิ์ มีระบบไฟฟ้า

ไฟฟ้าทัง้ ระบบภายใน

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ

ภายในโรงเรียนนครนนท์

ใช้ปฏิบัติงานและต่อการ

ภายในโรงเรียนทีเ่ พียงพอ

ผศช.: 1
ยภก. : 3

วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปลอดภัยทัง้ ชีวติ และ

SDGs : 4

โรงเรียนนครนนท์วทิ ยา 5 โรงเรียนนครนนท์วทิ ยา 5
5 ทานสัมฤทธิ์

ทานสัมฤทธิ์ ให้เพียงพอต่อการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ใช้ปฏิบัติงานและการจัด

- งานติดตั้งสวิตซ์ตัดตอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

อัตโนมัติ

-

- โรงเรียนนครนนท์วทิ ยา5

สานักการศึกษา ผมบ. :11,12,14

- เพือ่ อุดหนุนงบประมาณ

-

- ได้ระบบไฟฟ้าทีค่ รบถ้วน

หมายเหตุ

(นว.5)

ทรัพย์สิน

- งานติดตั้งตู้แผงสวิตซ์รวม
- งานเดินสายป้อนจาก
สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ
- งานเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ตามแบบแปลนการไฟฟ้า
นครหลวง)
หน้า 8

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนพัฒนาการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

9 โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
(ศาลากลางหลังเก่า)

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ปรับปรุงอาคารและ
ภูมิทัศน์ของศาลากลางจังหวัด
(หลังเก่า)
- เพือ่ ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ของจังหวัดนนทบุรที มี่ ีคุณภาพ
ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิม่
- เพือ่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
- เพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะและ
ลานวัฒนธรรมสนองตอบความ
ต้องการของประชาชน

(ผลผลิตของโครงการ)
- ระยะที่ 1 การบูรณะ
อาคารศาลากลางจังหวัด
นนทบุรหี ลังเก่า
1.1 การบูรณะอาคาร
ศาลากลางหลังเก่า
(อาคาร 1-6)
1.1.1 งานปรับยกระดับ
(ปรับดีด) อาคาร
จานวน 6 หลัง
1.1.2 งานบูรณะอาคาร
จานวน 6 หลัง

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท

บาท

บาท

บาท

-

-

254,400,000

-

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

- เทศบาลนครนนทบุรี
1.ประชาชนได้อาคาร
ได้ปรับปรุงอาคารและ
ภูมิทัศน์ของศาลากลาง
ภูมิทัศน์ของศาลากลางจังหวัด จังหวัดนนทบุรี
(หลังเก่า)
- ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดนนทบุรีที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
- ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง

2.ประชาชนได้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัด
นนทบุรีที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน
3.ประชาชนได้มีแหล่ง

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
นนทบุรี
- ได้เป็นพืน้ ทีส่ าธารณะและ
ลานวัฒธรรม สนองตอบ
ความต้องการของประชาชน

เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
4.ประชาชนมีพื้นที่สาธารณะ
และมีลานวัฒนธรรม

หมายเหตุ

สานักการศึกษา ผมบ. :11,12
(งานไม่กาหนดระดับ)

ผศช.: 1
ยภก. : 3
SDGs : 4

และถูกต้องครบถ้วน
(ตามแบบแปลนที่
หน้า 9

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนพัฒนาการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท

บาท

บาท

บาท

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

กรมศิลปากรกาหนด)
- ระยะที่ 2 การพัฒนา
การจัดแสดงให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ระยะที1่

-

-

-

-

169,000,000

2.ประชาชนได้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและ
มีมูลค่าเพิ่ม
3.ประชาชนได้มีแหล่ง

ระยะที่ 3 การปรับปรุง
ภูมิทัศน์และปรับปรุง
สิ่งอานวยความสะดวก
- ระยะที่ 4 ปรับปรุงอาคาร
ศาลากลางหลังเก่า
(ส่วนทีเ่ หลือ)
4.1 งานปฏิสังขรณ์อาคาร
ศาลากลางส่วนทีเ่ หลือ
4.2 งานพัฒนาการจัดแสดง
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

1. ประชาชนได้อาคาร
ของศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

-

-

-

-

207,000,000

เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
4.ประชาชนมีพื้นที่สาธารณะ
และมีลานวัฒนธรรม

หน้า 10

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนพัฒนาการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท

บาท

บาท

บาท

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

4.3 การปรับปรุงภูมิทัศน์
และปรับปรุงอานวย
ความสะดวก

หน้า 11

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างทีท่ าการ
ชุมชนศิรชิ ัย บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตาบลบางเขน

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้
บริการอาคารทีไ่ ด้มาตรฐาน
และปลอดภัย
- เพือ่ ให้ประชาชนมีสถานที่
ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ตามนโยบายภาครัฐ
- เพือ่ ให้ประชาชนมีสถานที่
ในการติดต่อประสานงาน
อย่างเป็นระบบ สะดวก
และรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
ความกว้างไม่น้อยกว่า 6.00
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
15.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร
(พิกัด 13.869502,100.522539)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
ตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563
2564
2565
(KPI)
บาท บาท บาท
บาท
บาท
2,800,000
- - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
สร้างแล้วเสร็จ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
180.00 ตารางเมตร

ผ.02

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

- ประชาชนได้ใช้บริการ
กองสวัสดิการสังคม
(แผนชุมชน)
อาคารที่ได้มาตรฐานและ
ชุมชนศิริชัยพัฒนา
ปลอดภัย
- ประชาชนมีสถานที่ในการ

หมายเหตุ

ผมบ.7
ผศช.7
ยภก.2
SDGs9

ดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ตามนโยบายภาครัฐ
- ประชาชนมีสถานที่
ในการติดต่อประสานงาน
อย่างเป็นระบบ สะดวก
และรวดเร็ว

หน้า 12

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการประเพณีแห่เรือ

วัตถุประสงค์

ชักพระคลองบางเขนและ

- เพือ่ เสริมสร้างค่านิยมให้
ประชาชนชุมชนคลอง

การแข่งขันเรือพืน้ บ้าน

(ผลผลิตของโครงการ)
- เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน
คลองบางเขนและประชาชนทัว่ ไป

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562

2563

2564

2565

บาท บาท

บาท

บาท

บาท

-

-

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

100,000 100,000 - เด็ก เยาวชน

1.เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในชุมชน

ประชาชนคลองบางเขน

บางเขนให้ตระหนักถึงคุณค่า จานวน 100 คน

คลองบางเขนและ

มีจติ สานึก และตระหนัก

ประเพณีแห่เรือชักพระหลวง

ประชาชนทัว่ ไป

ถึงความสาคัญของ

พ่อสัมฤทธิ์

ร่วมกิจกรรมร้อยละ

ประเพณีแห่เรือชักพระ

- เพือ่ เป็นการสนับสนุนให้

90 ของเป้าหมาย

"หลวงพ่อสัมฤทธิ์"

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

2.เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนชุมชนคลอง

ประชาชนคลองบางเขน

บางเขนมีบทบาทในการร่วม

มีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์

อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทยอยู่คู่
คนไทยสืบไป

และสืบสานประเพณี
ชักพระ"หลวงพ่อสัมฤทธิ์"

- เพือ่ สร้างเสริมให้เกิด

ให้คงอยู่สืบไป

ความรักความสามัคคี

3.เด็ก เยาวชน และ

ในหมูค่ ณะ

ประชาชนคลองบางเขน
เกิดความรัก ความสามัคคี

หมายเหตุ

กองส่งเสริม

ผมบ.10

วัฒนธรรม
การท่องเที่ยวและ

ผศช.1
ยภก.4

กีฬา

SDGs11

หน้า 13

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562

2563

2564

2565

บาท บาท

บาท

บาท

บาท

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ในชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ

หน้า 14

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้้า
ซอยงามวงศ์วาน 29

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขัง
- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการระบายน้้า

(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างบ่อสูบน้้า ค.ส.ล.
ขนาด 7.50x2.50x3.00เมตร
- ติดตั้งเครื่องสูบน้้าขนาด
0.15 ลบ.ม./วินาที จ้านวน 2

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

8,000,000

-

-

-

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

- สามารถป้องกัน

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

- บ่อสูบน้้าสร้างแล้ว
เสร็จ 1 บ่อ

และแก้ไขปัญหา
น้้าท่วม

(แผนชุมชน)
ชุมชน ม.2 ต.บางเขน

หมายเหตุ

ยภก.2
SDGs9

เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- วางท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร
เป็นความยาวไม่น้อยกว่า 115.00
เมตร พร้อมบ่อพัก
(พิกดั 13.856961,100.540165)

หน้า 15

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการก่อสร้างรางยู ค.ส.ล. - เพือ่ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขัง
จากซอยรัตนาธิเบศร์ 22
ถึงถนนรัตนาธิเบศร์

3 โครงการขุดลอกคลองบาง
สร้อยทอง ช่วงปากแม่น้า
เจ้าพระยาถึงปลายคลองบาง
สร้อยทอง

- เพือ่ รักษาแนวคลองและ
เพิม่ การระบายน้้า

(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างรางยู ค.ส.ล. เป็นความ
ยาวไม่น้อยกว่า 210.00 เมตร
(พิกดั 13.861550,100.507087
- 13.863294,100.507445
- ท้าการขุดลอกคลองเป็นความ
ยาวไม่น้อยกว่า 2,826.00 เมตร
(พิกดั 13.874962,100.478153
- 13.869114,100.501502)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท
-

บาท
5,000,000

บาท
-

-

-

-

3,700,000

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

- รางยู ค.ส.ล.สร้าง - การระบายน้้าดีขึ้น
แล้วเสร็จ 210.00 เมตร บรรเทาปัญหาน้้าท่วมขัง

- ขุดลอกคลอง
แล้วเสร็จ 2,826.00
เมตร

- การระบายน้้าดีขึ้น
บรรเทาปัญหาน้้าท่วมขัง

หมายเหตุ

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

(แผนชุมชน)

ยภก.2

ชุมชนแผ่นดินทอง

SDGs9

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

(แผนชุมชน)

ยภก.2

ชุมชนวัดน้อยนอก,

SDGs9

ชุมชน ม.3 บางกระสอ

4 โครงการขุดลอกคลองบาง
- เพือ่ รักษาแนวคลองและ
กระสอช่วงปากแม่น้า
เพิม่ การระบายน้้า
เจ้าพระยาถึงคลองบางกระสอ

- ท้าการขุดลอกคลองเป็นความ
ยาวไม่น้อยกว่า 3,093.00 เมตร
(พิกดั 13.871295,100.477795
- 13.865944,100.502580)

-

-

-

3,150,000

-

- ขุดลอกคลอง
แล้วเสร็จ 3,093.00
เมตร

- การระบายน้้าดีขึ้น
บรรเทาปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

(แผนชุมชน)

ยภก.2

ชุมชนวัดน้อยนอก,

SDGs9

ชุมชนแผ่นดินทอง

หน้า 16

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

5 โครงการขุดลอกคลองบาง

วัตถุประสงค์
- เพือ่ รักษาแนวคลองและ

ธรณีช่วงปากแม่น้าเจ้าพระยา เพิม่ การระบายน้้า
ถึงปลายคลองบางธรณี

(ผลผลิตของโครงการ)
- ท้าการขุดลอกคลองเป็นความ

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

4,900,000

-

-

-

-

ยาวไม่น้อยกว่า 3,500.00 เมตร
(พิกดั 13.884907,100.486948

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

- ขุดลอกคลอง

- การระบายน้้าดีขึ้น

แล้วเสร็จ

บรรเทาปัญหาน้้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

(แผนชุมชน)

3,500.00 เมตร

- 13.868962,100.512161)

หมายเหตุ

ชุมชนวัดต้าหนักใต้,

ยภก.2
SDGs9

ชุมชนสหกรณ์
ชุมชนบ้านดอน
ชุมชนตะวันนา
ชุมชนหลักทอง

6 โครงการขุดลอกคลองส่วย
ช่วงปากคลองบางตลาดถึง
สถานีสูบน้้าคลองส่วย

- เพือ่ รักษาแนวคลองและ

- ท้าการขุดลอกคลองเป็นความ

เพิม่ การระบายน้้า

ยาวไม่น้อยกว่า 1,910.00 เมตร
(พิกดั 13.877740,100.550022
- 13.851133,100.543785)

-

-

-

3,128,000

-

- ขุดลอกคลอง

- การระบายน้้าดีขึ้น

แล้วเสร็จ

บรรเทาปัญหาน้้าท่วมขัง

1,910.00 เมตร

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

(แผนชุมชน)
ชุมชน ม.1บางเขน,

ยภก.2
SDGs9

ชุมชนใต้ทางด่วนบางเขน

หน้า 17

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

7 โครงการขุดลอกคลอง
ท่าทราย

วัตถุประสงค์
- เพือ่ รักษาแนวคลองและ
เพิม่ การระบายน้้า

(ผลผลิตของโครงการ)
- ท้าการขุดลอกคลองเป็นความ
ยาวไม่น้อยกว่า 1,086.00 เมตร
(พิกดั 13.889668,100.489973
- 13.883636,100.504349)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท
-

บาท
1,600,000

บาท
-

8 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้้า - เพือ่ ป้องกันดินพังและ
เซาะล้ารางสาธารณประโยชน์ รักษาแนวคลองและการ
ช่วงถนนเลียบทางด่วนศรีรชั
ระบายน้้า
ถึงวัดบัวขวัญ

- ก่อสร้างเขื่อนกันน้้าเซาะ ค.ส.ล.
แบบเสาเข็มเดี่ยว (รวมทัง้ 2 ฝั่ง)
เป็นความยาวไม่น้อยกว่า 399.00
เมตร
(พิกดั 13.873406,100.535567
- 13.871586,100.535258)

-

9 โครงการก่อสร้างป้อมยาม
และรั้วศูนย์การเกษตรกรรม
และการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์

- ก่อสร้างป้อมยาม ค.ส.ล. 1 ชั้น
และก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ความยาว

-

- เพือ่ ความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของราชการ
และรักษาแนวเขตทีด่ ิน

88.50 เมตร
(พิกดั 13.937244,100.294691)

-

-

-

-

9,000,000

500,000

-

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

- ขุดลอกคลอง
แล้วเสร็จ
1,086.00 เมตร

- ก่อสร้างเขื่อน
กันน้้าเซาะแล้วเสร็จ
399.00 เมตร

- การระบายน้้าดีขึ้น
บรรเทาปัญหาน้้าท่วมขัง

- การระบายน้้าดีขึ้น
บรรเทาปัญหาน้้าท่วมขัง

- ก่อสร้างป้อมยาม - เพื่อให้มีความปลอด
และรั้วค.ส.ล.แล้วเสร็จ ภัยและป้องกันสิ่งของ
ความยาว 88.50 เมตร หรือการรุกล้้าพื้นที่
ของทางราชการ

หมายเหตุ

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

(แผนชุมชน)

ยภก.2

ชุมชนวัดต้าหนักใต้

SDGs9

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

(แผนชุมชน)

ยภก.2

ชุมชนวัดบัวขวัญ

SDGs9

ส่วนการโยธา

ผมบ.7

และสุขาภิบาล

ผศช.9
ยภก.2
SDGs11

หน้า 18

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

10 โครงการปรับปรุงสวนเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ปรับปรุงอาคารเอนก
ประสงค์และยกระดับรั้ว -

(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

4,300,000

-

-

-

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

- อาคารเอนก

- ประชาชนมีคุณภาพ

ประสงค์ปรับปรุง

ชีวติ และสุขภาพทีด่ ี

พระเจ้าอยู่หวั เฉลิมพระชนม

ประตูทางเข้ารวมทัง้ ปรับปรุง

เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

แล้วเสร็จพืน้ ทีไ่ ม่

เพิม่ ขึ้น

พรรษา 80 พรรษา

ภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

น้อยกว่า 209.00 ตร.ม. - ประชาชนมีความ

สวยงาม เหมาะสมและตอบ

1.ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์

- รั้วและประตู

พึงพอใจต่อการใช้

สนองความต้องการกับ

ประเภท ค.ส.ล. 1 ชั้น พืน้ ทีไ่ ม่

ปรับปรุงแล้วเสร็จ

บริการภายในสวนฯ

กิจกรรมของประชาชนใน

น้อยกว่า 209.00 ตร.ม.

ความยาวไม่น้อย

- เกิดการพัฒนา

ชุมชน

2. ยกระดับรั้วและประตู ความยาว

กว่า 624.00 เมตร

ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม

-เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ตาม ไม่น้อยกว่า 624.00 เมตร

- ภูมิทัศน์ภายใน

สุขภาพกายและ

ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ้าปี

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ พืน้ ทีร่ วม

สวนปรับปรุง

จิตใจทีย่ ั่งยืน

งบประมาณ พ.ศ. 2564

ไม่น้อยกว่า 16,900 ตร.ม.

แล้วเสร็จพืน้ ทีไ่ ม่

(พิกดั 13.863915,100.541066)

น้อยกว่า 16,900 ตร.ม.

หมายเหตุ

ส้านักการช่าง

ผมบ.13

ฝ่ายสวนสาธารณะ

ผศช.7

(แผนชุมชน)
ชุมชน ม.2 ต.บางเขน

ยภก.3
SDGs11
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

11 โครงการจ้างทีป่ รึกษาด้าเนิน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อจัดท้าแผนแม่บท (Master 1.ประเมินสภาพปัญหา สาเหตุ

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

14,000,000

-

-

-

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

- ได้แผนแม่บทที่มี

1.เทศบาลนครนนทบุรี

หมายเหตุ

ส้านักการช่าง

ผมบ.19

การศึกษาจัดท้าแผนแม่บท

Plan) ระบบรวบรวมและบ้าบัด

ของน้้าเสียทัง้ ด้านคุณภาพและ

ความสมบูรณ์ สามารถ มีแนวทางในการจัดการ

ฝ่ายจัดการ

ผศช.4

(Master Plan) และศึกษา

น้้าเสีย ในการจัดการน้้าเสียใน

ปริมาณในปัจจุบันและอนาคต

น้าไปใช้ประโยชน์ได้

คุณภาพน้้า

ยภก.2

ความเหมาะสม (Feasibility

เขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี

และทราบถึงต้าแหน่งหรือจุด

Study) ระบบรวบรวมและ

และพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเชื่อมต่อกัน ปล่อยน้้าเสีย

บ้าบัดน้้าเสียในพืน้ ทีเ่ ทศบาล

2.เพื่อศึกษาความเหมาะสม

2.ศึกษาความเป็นไปได้เบือ้ งต้น

ตามประเภทแหล่งน้้าที่

นครนนทบุรี

(Feasibility Study) ระบบรวบ

ได้รปู แบบระบบทีเ่ หมาะสมตลอด

ก้าหนด

รวมและบ้าบัดน้้าเสียในพื้นที่

จนความครอบคลุมพืน้ ทีโ่ ครงการ

3.เทศบาลนครนนทบุรี

เทศบาลนครนนทบุรี

3.ศึกษาความเหมาะสมได้

มีข้อมูลประกอบกับการ

3.เพื่อศึกษาทบทวนรายงานการ โครงการของระบบรวบรวม

น้้าเสียที่เหมาะสม
2.คุณภาพน้้าในแหล่งน้้า

SDG.6

สาธารณะมีค่ามาตรฐาน

ตัดสินในการแก้ไขปัญหา

ศึกษาที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลที่ได้

และบ้าบัดน้้าเสียแผนงานก่อสร้าง

ทั้งในด้านการจัดท้างบ

ศึกษาไว้แล้ว

และรูปแบบ

ประมาณเพื่อด้าเนิน
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่เหมาะสม

หน้า 20

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

12 โครงการติดตั้งเสาไฟ
ประติมากรรม บริเวณ
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

- ติดตั้งเสาไฟประติมากรรม

บริเวณโดยรอบศาลากลาง

โคม LED ขนาด 150 วัตต์

จังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)

(หลังเก่า)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

2,870,000

-

-

-

-

ส้านักงาน ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง ส้านักการช่าง

- เพือ่ เก็บเอกสารให้เป็น

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

- เสาไฟฟ้า

- ลดปริมาณการปล่อย

ประติมากรรมโคม LED ก๊าซเรือนกระจก

จ้านวน 14 ชุด พร้อมเดินท่อ

ขนาด 150 วัตต์

- ลดค่าไฟฟ้า

ร้อยสายไฟและตู้ควบคุม

แล้วเสร็จ จ้านวน

- เพือ่ ให้เกิดความ

อัตโนมัติ 1 ชุด

14 ชุด

สวยงามและเป็นระเบียบ

(พิกดั 13.841568,100.491719)

13 โครงการปรับปรุงห้อง

ผ.02

ระเบียบสะดวกในการ

- ติดตั้งผนังเบาโครงเคร่าเหล็กชุบ
สังกะสีพร้อมประตูอลูมิเนียม

ปฏิบัติงาน

ขนาดพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
5.00 ตารางเมตร

หมายเหตุ

ส้านักการช่าง

ผมบ.6

ฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ

ผศช.7

(แผนชุมชน)

ยภก.2

ชุมชนวัดบางขวาง

SDG.7

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

ส่วนควบคุม

ผศช.7

การก่อสร้าง

ยภก.2

เรียบร้อย

-

-

-

25,000

-

- ติดตั้งผนังแล้วเสร็จ - มีหอ้ งเก็บเอกสารทีม่ ี
ความเป็นระเบียบสะดวก
พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
5.00 ตารางเมตร
ในการปฏิบัติงาน

SDGs9

(พิกดั 13.861137,100.513217)

หน้า 21

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

14 โครงการปรับปรุงสะพานลอย

วัตถุประสงค์
- เพื่อประชาชนได้สัญจรไปมา

(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้าม

คนเดินข้ามและไฟฟ้าสาธารณะ ได้สะดวกและมีความปลอดภัย จ้านวน 8 สะพาน ดังนี้

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

3,080,000

-

-

-

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

- ปรับปรุงสะพานลอย

- ประชาชนได้สัญจรไปมา

คนเดินข้ามที่ได้มาตรฐาน ได้สะดวกและมีความ

ส้านักการช่าง

ผมบ.6

ฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ

ผศช.7

(แผนชุมชน)

บริเวณสะพานลอย

1.สะพานลอยที่ 1 (บริเวณหน้า

และไฟฟ้าสาธาณะ

ถนนนนทบุรี 1

โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า น-2)

ถนนนนทบุรี แล้วเสร็จ

ชุมชนหลัง รพ.พระนัง่ เกล้า

2.สะพานลอยที่ 2 (บริเวณหน้า

จ้านวน 8 สะพานลอย

ชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โรงเรียนวัดแจ้งศิรสิ ัมพันธ์ น-3)

ชุมชนวัดน้อยนอก

3.สะพานลอยที่ 3 (บริเวณหน้า

ชุมชนวัดแคนอก

ซอยนนทบุรี 15 น-4)
4.สะพานลอยที่ 4 (บริเวณหน้าซอย

หมายเหตุ

ยภก.2
SDG.7

ชุมชนวัดต้าหนักใต้
ชุมชนเปรมฤทัย

นนทบุรี 23 น-5)
5.สะพานลอยที่ 5 (บริเวณหน้า
กระทรวงพาณิชย์ 23 น-6)
6.สะพานลอยที่ 6 (บริเวณหน้า
ตลาดจิตรวรรณ น-7)
7.สะพานลอยที่ 7 (บริเวณหน้า
หน้า 22

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

กองสลาก น-8)
8.สะพานลอยที่ 8 (บริเวณหน้า
ส้านักงานป.ป.ช. น-9)
- ติดตั้งราวจับกันตกสแตนเลส
ขนาด 1½ นิว้ สะพานที่ 7 และ
8 ยาว 62.68 เมตร
- ติดตั้งระบบควบคุมอัติโนมัติและ
เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าบริเวณสะพาน
- เปลี่ยนจากโคมไฟแสงจันทร์

ขนาด 80 วัตต์ เป็น LED
ขนาด 30 วัตต์ จ้านวน 30 ชุด
- เปลี่ยนจากโคมไฟหลอดฟลู
ออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์
เป็นโคมไฟหลอด LED
ขนาด 14 วัตต์ จ้านวน 34 ชุด
หน้า 23

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

15 โครงการปรับปรุงถนนและ
ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.
ซอยดวงมณี ช่วงใต้ทางด่วน

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์รว่ มกัน
- เพือ่ ระบายน้้าท่วมขัง
ผิวจราจร และป้องกันมิให้
น้้าท่วมอาคารบ้านเรือน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

800,000

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

- ถนนและรางวี

- มีถนนที่ได้มาตรฐาน

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

ค.ส.ล. สร้างแล้วเสร็จ

- ประชาชนสามารถใช้

ส่วนควบคุม

ผศช.7

121.00 เมตร

สัญจรไปมาได้สะดวก

การก่อสร้าง

ยภก.2

ความยาวประมาณ 121.00 เมตร

รวดเร็ว

(แผนชุมชน)

เมตร หรือคิดเป็นพืน้ ทีไ่ ม่น้อย

- เพื่อระบายน้้าท่วมขัง

- ปรับปรุงถนนและก่อสร้าง
รางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
กว้างประมาณ 5.00 เมตร

และทีพ่ กั อาศัยของประชาชน กว่า 605.00 ตารางเมตร

-

-

-

ผิวจราจรและป้องกัน

(พิกดั 13.847338,100.534298

มิให้น้าท่วมอาคารบ้าน

- 13.846777,100.533198)

เรือนและที่พักอาศัยของ

SDGs9

ชุมชนใต้ทางด่วน
บางเขน

ประชาชน

หน้า 24

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

16 โครงการปรับปรุงยกระดับ
ถนนและก่อสร้างรางวี
ค.ส.ล.ซอยเลี่ยงเมือง
นนทบุรี 4

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์รว่ มกัน
- เพือ่ ระบายน้้าท่วมขัง
ผิวจราจร และป้องกันมิให้
น้้าท่วมอาคารบ้านเรือน
และทีพ่ กั อาศัยของประชาชน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

2,200,000

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

- ถนนและรางวี

- มีถนนที่ได้มาตรฐาน

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

ค.ส.ล. สร้างแล้วเสร็จ

- ประชาชนสามารถใช้

ส่วนควบคุม

ผศช.7

340.00 เมตร

สัญจรไปมาได้สะดวก

การก่อสร้าง

ยภก.2

ความยาวประมาณ 340.00 เมตร

รวดเร็ว

(แผนชุมชน)

หรือคิดเป็นพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า

- เพื่อระบายน้้าท่วมขัง

2,210.00 ตารางเมตร

ผิวจราจรและป้องกัน

(พิกดั 13.857235,100.498373

มิให้น้าท่วมอาคารบ้าน

- 13.854325,100.497309)

เรือนและที่พักอาศัยของ

- ปรับปรุงถนนและก่อสร้าง

-

-

-

รางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
กว้างประมาณ 6.50 เมตร

SDGs9

ชุมชน ม.2 ต.ตลาดขวัญ

ประชาชน

17 โครงการก่อสร้างอาคาร
เก็บพัสดุ ค.ส.ล. 5 ชั้น
ของส้านักการช่าง

- เพือ่ เก็บพัสดุและครุภณ
ั ฑ์
ของส้านักการช่าง

- อาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น - มีอาคารเก็บพัสดุ

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

ขนาด 14.00x134.00 เมตร

สร้างแล้วสร็จ ขนาด

ส่วนการโยธา

ผศช.7

(พิกดั 13.878289,100.516885)

14.00x134.00 เมตร การเก็บพัสดุและครุภณ
ั ฑ์

และสุขาภิบาล

ยภก.2

-ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น

-

-

-

213,500,000

-

และครุภณ
ั ฑ์ทไี่ ด้มาตรฐาน
มีความเป็นระเบียบ

SDGs9

สะดวกในการปฏิบัติงาน

หน้า 25

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

18 โครงการปรับปรุงถนนพร้อม
รางวี ค.ส.ล. ซอยประชาชื่น
นนทบุรี 7

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

1,130,000

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

- ถนนและรางวี

- มีถนนที่ได้มาตรฐาน

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

ค.ส.ล. สร้างแล้วเสร็จ

- ประชาชนสามารถใช้

ส่วนควบคุม

ผศช.7

173.00 เมตร

สัญจรไปมาได้สะดวก

การก่อสร้าง

ยภก.2

ความยาวประมาณ 90.00 เมตร

รวดเร็ว

(แผนชุมชน)

น้้าท่วมอาคารบ้านเรือน

หรือคิดเป็นพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า

- เพื่อระบายน้้าท่วมขัง

และทีพ่ กั อาศัยของประชาชน

450.00 ตารางเมตร

ผิวจราจรและป้องกัน

- ปรับปรุงถนนพร้อมรางวี

มิให้น้าท่วมอาคารบ้าน

ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร

เรือนและที่พักอาศัยของ

กว้างประมาณ 8.00 เมตร

ประชาชน

- เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์รว่ มกัน
- เพือ่ ระบายน้้าท่วมขัง
ผิวจราจร และป้องกันมิให้

- ปรับปรุงถนนพร้อมรางวี
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
กว้างประมาณ 5.00 เมตร

-

-

-

SDGs9

ชุมชน ม.1 ต.บางเขน

ความยาวประมาณ 83.00 เมตร
หรือคิดเป็นพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
664.00 ตารางเมตร
- ก่อสร้างเสริมขอบบ่อพักพร้อม
ฝาบ่อ ค.ส.ล. จ้านวน 30 บ่อ
(พิกดั 13.867304,100.547515
หน้า 26

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

970,000

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

- 13.867394,100.546362)
19 โครงการปรับปรุงถนนและ
ก่อสร้างรางวีพร้อมท่อ
ระบายน้้า ค.ส.ล.
ซอยนนทบุรี 8 แยก 20

- ถนนและรางวี

- มีถนนที่ได้มาตรฐาน

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

ค.ส.ล. สร้างแล้วเสร็จ

- ประชาชนสามารถใช้

ส่วนควบคุม

ผศช.7

118.00 เมตร

สัญจรไปมาได้สะดวก

การก่อสร้าง

ยภก.2

ความยาวประมาณ 118.00 เมตร

รวดเร็ว

(แผนชุมชน)

น้้าท่วมอาคารบ้านเรือน

หรือคิดเป็นพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า

- เพื่อระบายน้้าท่วมขัง

และทีพ่ กั อาศัยของประชาชน

531.00 ตารางเมตร

ผิวจราจรและป้องกัน

- ก่อสร้างท่อระบายน้้าพร้อม

มิให้น้าท่วมอาคารบ้าน

บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน

เรือนและที่พักอาศัยของ

ศูนย์กลาง 0.60 เมตร

ประชาชน

- เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์รว่ มกัน
- เพือ่ ระบายน้้าท่วมขัง
ผิวจราจร และป้องกันมิให้

- ก่อสร้างถนนพร้อมรางวี
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
กว้างประมาณ 4.50 เมตร

-

-

-

SDGs9

ชุมชนไพลิน-พัฒนา
- สามไชย

รวมความยาวประมาณ 118.00 เมตร

(พิกดั 13.864032,100.490173
- 13.862977,100.490015)
หน้า 27

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

20 โครงการก่อสร้างถนน
พร้อมรางวี และท่อระบายน้้า
ค.ส.ล. ซอยรัตนาธิเบศร์ 22

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

23,500,000

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

- ถนนและรางวี

- มีถนนที่ได้มาตรฐาน

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

ค.ส.ล. สร้างแล้วเสร็จ

- ประชาชนสามารถใช้

ส่วนควบคุม

ผศช.7

1,371.00 เมตร

สัญจรไปมาได้สะดวก

การก่อสร้าง

ยภก.2

ความยาวประมาณ 1,209.00 เมตร

รวดเร็ว

(แผนชุมชน)

น้้าท่วมอาคารบ้านเรือน

หรือคิดเป็นพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า

- เพื่อระบายน้้าท่วมขัง

และทีพ่ กั อาศัยของประชาชน

8,463.00 ตารางเมตร

ผิวจราจรและป้องกัน

- ก่อสร้างถนนพร้อมรางวี

มิให้น้าท่วมอาคารบ้าน

ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร

เรือนและที่พักอาศัยของ

กว้างประมาณ 6.50 เมตร

ประชาชน

- เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์รว่ มกัน
- เพือ่ ระบายน้้าท่วมขัง
ผิวจราจร และป้องกันมิให้

- ก่อสร้างถนนพร้อมรางวี
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
กว้างประมาณ 7.00 เมตร

-

-

-

SDGs9

ชุมชนแผ่นดินทอง

ความยาวประมาณ 162.00 เมตร
หรือคิดเป็นพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
1,053.00 ตารางเมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้้าพร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.80 เมตร
หน้า 28

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

รวมความยาวประมาณ 2,646.00เมตร

- ก่อสร้างบ่อสูบน้้าพร้อมติดตั้ง
เครือ่ งสูบน้้าขนาด 0.15 ลบ.ม./วินาที

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
จ้านวน 2 เครื่อง และตู้ควบคุม
ระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
(พิกดั 13.864016,100.504749
- 13.869917,100.509678)

หน้า 29

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

21 โครงการก่อสร้างถนนพร้อม
รางวี และท่อระบายน้้า
ค.ส.ล. ซอยติวานนท์ 40

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

1,207,000

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

- ถนนและรางวี

- มีถนนที่ได้มาตรฐาน

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

ค.ส.ล. สร้างแล้วเสร็จ

- ประชาชนสามารถใช้

ส่วนควบคุม

ผศช.7

90.00 เมตร

สัญจรไปมาได้สะดวก

การก่อสร้าง

ยภก.2

ความยาวประมาณ 90.00 เมตร

รวดเร็ว

(แผนชุมชน)

น้้าท่วมอาคารบ้านเรือน

หรือคิดเป็นพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า

- เพื่อระบายน้้าท่วมขัง

และทีพ่ กั อาศัยของประชาชน

495.00 ตารางเมตร

ผิวจราจรและป้องกัน

- ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล.

มิให้น้าท่วมอาคารบ้าน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร

เรือนและที่พักอาศัยของ

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาว

ประชาชน

- เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์รว่ มกัน
- เพือ่ ระบายน้้าท่วมขัง
ผิวจราจร และป้องกันมิให้

- ก่อสร้างถนนพร้อมรางวี
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
กว้างประมาณ 5.50 เมตร

-

-

-

SDGs9

ชุมชน
ทานสัมฤทธิเ์ หนือ

ประมาณ 180.00 เมตร
(พิกดั 13.874132,100.516892
- 13.874027,100.517772)

หน้า 30

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

22 โครงการก่อสร้างถนนพร้อม
รางวี และท่อระบายน้้า
ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 58
แยก 4 แยก 6 แยก 8 และ
แยก 12

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์รว่ มกัน
- เพือ่ ระบายน้้าท่วมขัง
ผิวจราจร และป้องกันมิให้

(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างถนนพร้อมรางวี
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
กว้างประมาณ 5.50 เมตร
ความยาวประมาณ 749.00 เมตร

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

-

-

-

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

- มีถนนทีไ่ ด้มาตรฐาน

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

ค.ส.ล. สร้างแล้วเสร็จ - ประชาชนสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
749.00 เมตร

ส่วนควบคุม

ผศช.7

การก่อสร้าง

ยภก.2

7,650,000 - ถนนและรางวี

รวดเร็ว

น้้าท่วมอาคารบ้านเรือน

หรือคิดเป็นพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า

- เพือ่ ระบายน้้าท่วมขัง

และทีพ่ กั อาศัยของประชาชน

4,119.50 ตารางเมตร

ผิวจราจรและป้องกัน

- ก่อสร้างท่อระบายน้้า

มิให้น้าท่วมอาคารบ้าน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร

เรือนและทีพ่ กั อาศัยของ

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาว

ประชาชน

(แผนชุมชน)

SDGs9

ชุมชนนิเวศน์ 2

รวมประมาณ 1,498.00 เมตร
(พิกดั )
ซอย 4 = 13.879981,100.543218
13.880206,100.541969
ซอย 6 =13.879452,100.543077
13.879691,100.541754

หน้า 31

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ซอย 8 =13.878872,100.542984
13.879128,100.541610
ซอย 12 =13.877720,100.542786
13.877593,100.539855

23 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบ

130,000,000

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

แม่น้าเจ้าพระยา

ที่ 4.4 (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบ

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วม

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

คลองบางตลาด-คลองบางธรณี

ระบายน้้า

เสาเข็มพืดเหล็ก) ความยาวไม่น้อย

เงินสะสม

แล้วเสร็จ แบบที่ 4.4

ประสิทธิภาพ

Sta.0+000.00ถึง0+665.454

กว่า 35.00 เมตร

35.00 เมตร

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วมแบบที่

- ก่อสร้างคัน

4.1ก (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบ

ป้องกันน้้าท่วม

เสาเข็มพืดและเข็มสมอยึดด้านใน)

แล้วเสร็จ แบบที่ 4.1

(F.H.=3.50) ความยาวไม่น้อยกว่า

480.00 เมตร

ยภก.2
SDGs9

480.00 เมตร

หน้า 32

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

24 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

แม่น้าเจ้าพระยา

คลองบางตลาด- คลองบางธรณี

ระบายน้้า

Sta. 0+681.897 ถึง1+298.929

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

120,000,000

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

4.1ก (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบ

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วม

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

เสาเข็มพืดและเข็มเสมอยึดด้านใน)

เงินสะสม

แล้วเสร็จ แบบที่ 4.1

ประสิทธิภาพ

(F.H.= 3.50) ความยาวไม่น้อยกว่า

369.00 เมตร

369.00 เมตร

- ก่อสร้างคัน

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

ป้องกันน้้าท่วม

3.2 (ปรับปรุงเสริมเขื่อนเดิมด้วย

แล้วเสร็จ แบบที่ 3.2

ก้าแพงกั้นน้้าและเข็มพืดเหล็ก)

235.00 เมตร

ยภก.2
SDGs9

ความยาวไม่น้อยกว่า 235.00 เมตร

หน้า 33

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

25 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

-

190,000,000

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

-

-

-

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

แม่น้าเจ้าพระยา

4.1ก (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบ

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วม

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

คลองบางธรณี- สะพานพระนั่ง

ระบายน้้า

เสาเข็มพืดและเข็มเสมอยึดด้านใน)

เงินสะสม

แล้วเสร็จ แบบที่ 4.1

ประสิทธิภาพ

เกล้า

(F.H.= 3.50) ความยาวไม่น้อยกว่า

406.00 เมตร

Sta. 0+365.333 ถึง1+166.837

406.00 เมตร

- ก่อสร้างคัน

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

ป้องกันน้้าท่วม

3.1ก (ปรับปรุงเสริมเขื่อนเดิมด้วย

แล้วเสร็จ แบบที่ 3.1ก

ก้าแพงกั้นน้้า) ความยาวไม่น้อยกว่า

13.00 เมตร

13.00 เมตร

- ก่อสร้างคัน

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

ป้องกันน้้าท่วม

3.2 (ปรับปรุงเสริมเขื่อนเดิมด้วย

แล้วเสร็จ แบบที่ 3.2

ยภก.2
SDGs9

ก้าแพงกั้นน้้าและเข็มพืดเหล็ก)
ความยาวไม่น้อยกว่า 589.00 เมตร
-ก่อสร้างประตูน้าวัดแคนอก
จ้านวน 1 ประตู

หน้า 34

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

-

135,000,000

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

- ก่อสร้างสถานีสูบน้้าคลองอ้อช้าง
จ้านวน 1 สถานี

26 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

แม่น้าเจ้าพระยา

4.1ก (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบ

คลองบางธรณี- สะพานพระนั่ง

ระบายน้้า

เสาเข็มพืดและเข็มเสมอยึดด้านใน)

เกล้า

(F.H.= 3.50) ความยาวไม่น้อยกว่า

Sta. 1+166.837 ถึง1+532.096

357.00 เมตร

-

-

-

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วมแล้ว

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

เงินสะสม

เสร็จ แบบที่ 4.1ก

ประสิทธิภาพ

357.00 เมตร

ยภก.2
SDGs9

- ก่อสร้างประตูน้า จ้านวน 1
ประตู

หน้า 35

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

27 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

แม่น้าเจ้าพระยา

4.1ก (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบ

คลองบางธรณี- สะพานพระนั่ง

ระบายน้้า

เสาเข็มพืดและเข็มเสมอยึดด้านใน)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

-

110,000,000

-

-

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วมแล้ว

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

เงินสะสม

เสร็จ แบบที่ 4.1ก

ประสิทธิภาพ

เกล้า

(F.H.= 3.50)ความยาวไม่น้อยกว่า

251.00 เมตร

Sta. 1+551.375 ถึง2+074.783

251.00 เมตร

- ก่อสร้างคัน

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

ป้องกันน้้าท่วม

3.2 (ปรับปรุงเสริมเขื่อนเดิมด้วย

แล้วเสร็จ แบบที่ 3.2

ก้าแพงกั้นน้้าและเข็มพืดเหล็ก)

274.00 เมตร

ยภก.2
SDGs9

ความยาวไม่น้อยกว่า 274.00 เมตร

28 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

แม่น้าเจ้าพระยา

4.1ก (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบ

สะพานพระนั่งเกล้า-คลองบาง

ระบายน้้า

เสาเข็มพืดและเข็มเสมอยึดด้านใน)

ซื่อน้อย

(F.H.= 3.50) ความยาวไม่น้อยกว่า

Sta. 0+000.000 ถึง0+583524

583.00 เมตร

-

-

-

-

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วมแล้ว

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

เงินสะสม

เสร็จ แบบที่ 4.1ก

ประสิทธิภาพ

190,000,000

583.00 เมตร

ยภก.2
SDGs9

หน้า 36

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

29 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

-

110,000,000

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

-

-

-

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

แม่น้าเจ้าพระยา

4.1ก (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบ

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วม

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

สะพานพระนั่งเกล้า-คลองบาง

ระบายน้้า

เสาเข็มพืดและเข็มเสมอยึดด้านใน)

เงินสะสม

แล้วเสร็จ แบบที่ 4.1

ประสิทธิภาพ

ซื่อน้อย

(F.H.= 3.50) ความยาวไม่น้อยกว่า

189.00 เมตร

Sta.0+583.527 ถึง1+028.678

189.00 เมตร

- ก่อสร้างคัน

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

ป้องกันน้้าท่วม

3.1ก (ปรับปรุงเสริมเขื่อนเดิมด้วย

แล้วเสร็จ แบบที่ 3.1ก

ก้าแพงกั้นน้้า) ความยาวไม่น้อยกว่า

25.00 เมตร

25.00 เมตร

- ก่อสร้างคัน

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

ป้องกันน้้าท่วม

3.2 (ปรับปรุงเสริมเขื่อนเดิมด้วย

แล้วเสร็จ แบบที่ 3.2

ก้าแพงกั้นน้้าและเข็มพืดเหล็ก)

170.00 เมตร

ยภก.2
SDGs9

ความยาวไม่น้อยกว่า 170.00 เมตร
- ก่อสร้างประตูน้าคลองศาลเจ้า
เหนือ จ้านวน 1 ประตู

หน้า 37

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

-

160,000,000

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

- ก่อสร้างประตูน้าคลองศาลเจ้า
กลาง จ้านวน 1 ประตู
- ก่อสร้างประตูน้าคลองศาลเจ้า
ใต้ จ้านวน 1 ประตู

30 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

แม่น้าเจ้าพระยา

4.1ก (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบ

สะพานพระนั่งเกล้า-คลองบาง

ระบายน้้า

เสาเข็มพืดและเข็มเสมอยึดด้านใน)

ซื่อน้อย

(F.H.= 3.50) ความยาวไม่น้อยกว่า

Sta.1+028.678 ถึง1+229.852

518.00 เมตร

-

-

-

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วมแล้ว

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

เงินสะสม

เสร็จ แบบที่ 4.1ก

ประสิทธิภาพ

518.00 เมตร

ยภก.2
SDGs9

หน้า 38

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

31 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

แม่น้าเจ้าพระยา

4.1ก (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบ

คลองบางซื่อน้อย- คลองบาง

ระบายน้้า

เสาเข็มพืดและเข็มเสมอยึดด้านใน)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

-

55,000,000

-

-

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วมแล้ว

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

เงินสะสม

เสร็จ แบบที่ 4.1ก

ประสิทธิภาพ

แพรก

(F.H.= 3.50) ความยาวไม่น้อยกว่า

60.00 เมตร

Sta. 0+000.00 ถึง0+354.587

60.00 เมตร

- ก่อสร้างคัน

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

ป้องกันน้้าท่วม

4.4 (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบ

แล้วเสร็จ แบบที่ 4.4

เสาเข็มพืดเหล็ก) (F.H.=5.00)

74.00 เมตร

ความยาวไม่น้อยกว่า 74.00 เมตร

- ก่อสร้างคัน

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

ป้องกันน้้าท่วม

3.2 (ปรับปรุงเสริมเขื่อนเดิมด้วย

แล้วเสร็จ แบบที่ 3.2

ก้าแพงกั้นน้้าและเข็มพืดเหล็ก)

219.00 เมตร

ยภก.2
SDGs9

ความยาวไม่น้อยกว่า 219.00 เมตร

หน้า 39

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

32 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

-

145,000,000

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

-

-

-

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

แม่น้าเจ้าพระยา

4.1ก (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบ

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วม

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

คลองบางซื่อน้อย- คลองบาง

ระบายน้้า

เสาเข็มพืดและเข็มเสมอยึดด้านใน)

เงินสะสม

แล้วเสร็จ แบบที่ 4.1

ประสิทธิภาพ

แพรก

(F.H.= 3.50) ความยาวไม่น้อยกว่า

356.00 เมตร

Sta. 0+382.201 ถึง0+952.170

356.00 เมตร

- ก่อสร้างคัน

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

ป้องกันน้้าท่วม

3.1ก (ปรับปรุงเสริมเขื่อนเดิมด้วย

แล้วเสร็จ แบบที่ 3.1ก

ก้าแพงกั้นน้้า) ความยาวไม่น้อยกว่า

19.00 เมตร

19.00 เมตร

- ก่อสร้างคัน

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

ป้องกันน้้าท่วม

3.2 (ปรับปรุงเสริมเขื่อนเดิมด้วย

แล้วเสร็จ แบบที่ 3.2

ก้าแพงกั้นน้้าและเข็มพืดเหล็ก)

194.00 เมตร

ยภก.2
SDGs9

ความยาวไม่น้อยกว่า 194.00 เมตร

หน้า 40

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

33 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

-

120,000,000

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

-

-

-

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

แม่น้าเจ้าพระยา

4.1ก (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบ

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วม

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

คลองบางซื่อน้อย- คลองบาง

ระบายน้้า

เสาเข็มพืดและเข็มเสมอยึดด้านใน)

เงินสะสม

แล้วเสร็จ แบบที่ 4.1

ประสิทธิภาพ

แพรก

(F.H.= 3.50) ความยาวไม่น้อยกว่า

235.00 เมตร

Sta. 0+952.170 ถึง1+594.051

235.00 เมตร

- ก่อสร้างคัน

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

ป้องกันน้้าท่วม

3.1ก (ปรับปรุงเสริมเขื่อนเดิมด้วย

แล้วเสร็จ แบบที่ 3.1ก

ก้าแพงกั้นน้้า) ความยาวไม่น้อยกว่า

71.00 เมตร

71.00 เมตร

- ก่อสร้างคัน

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

ป้องกันน้้าท่วม

3.2 (ปรับปรุงเสริมเขื่อนเดิมด้วย

แล้วเสร็จ แบบที่ 3.2

ก้าแพงกั้นน้้าและเข็มพืดเหล็ก)

335.00 เมตร

ยภก.2
SDGs9

ความยาวไม่น้อยกว่า 335.00 เมตร

หน้า 41

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

34 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

แม่น้าเจ้าพระยา

4.1ก (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบ

คลองบางแพรก-สะพาน

ระบายน้้า

เสาเข็มพืดและเข็มเสมอยึดด้านใน)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

-

155,000,000

-

-

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วมแล้ว

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

เงินสะสม

เสร็จ แบบที่ 4.1ก

ประสิทธิภาพ

พระราม 5

(F.H.= 3.50) ความยาวไม่น้อยกว่า

114.00 เมตร

Sta. 0+000.00 ถึง1+296.234

114.00 เมตร

- ก่อสร้างคัน

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

ป้องกันน้้าท่วม

3.2 (ปรับปรุงเสริมเขื่อนเดิมด้วย

แล้วเสร็จ แบบที่ 3.2

ก้าแพงกั้นน้้าและเข็มพืดเหล็ก)

1,171.00 เมตร

ยภก.2
SDGs9

ความยาวไม่น้อยกว่า 1,171.00 เมตร

หน้า 42

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

35 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

แม่น้าเจ้าพระยา

4.3 (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบเข็ม

คลองบางแพรก-สะพาน

ระบายน้้า

พืดเหล็กและเข็มเสมอคอนกรีตอัด

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

-

120,000,000

-

-

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วมแล้ว

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

เงินสะสม

เสร็จ แบบที่ 4.3

ประสิทธิภาพ

พระราม 5

แรง 2 ต้นยึดด้านใน)

319.00 เมตร

Sta. 1+298.740 ถึง1+888.134

(F.H.= 5.00) ความยาวไม่น้อยกว่า

- ก่อสร้างคัน

319.00 เมตร

ป้องกันน้้าท่วม

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

แล้วเสร็จ แบบที่ 3.2

3.2 (ปรับปรุงเสริมเขื่อนเดิมด้วย

269.00 เมตร

ยภก.2
SDGs9

ก้าแพงกั้นน้้าและเข็มพืดเหล็ก)
ความยาวไม่น้อยกว่า 269.00 เมตร

หน้า 43

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

36 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

แม่น้าเจ้าพระยา

4.3 (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบเข็ม

คลองบางแพรก-สะพาน

ระบายน้้า

พืดเหล็กและเข็มเสมอคอนกรีตอัด

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

-

145,000,000

-

-

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วมแล้ว

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

เงินสะสม

เสร็จ แบบที่ 4.3

ประสิทธิภาพ

พระราม 5

แรง 2 ต้นยึดด้านใน)

112.00 เมตร

Sta. 1+888.134 ถึง1+964.345

(F.H.= 5.00) ความยาวไม่น้อยกว่า

- ก่อสร้างคัน

112.00 เมตร

ป้องกันน้้าท่วม

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

แล้วเสร็จ แบบที่ 3.2

3.2 (ปรับปรุงเสริมเขื่อนเดิมด้วย

726.00 เมตร

ยภก.2
SDGs9

ก้าแพงกั้นน้้าและเข็มพืดเหล็ก)
ความยาวไม่น้อยกว่า 726.00 เมตร
- ก่อสร้างสถานีสูบน้้าคลองบาง
ตะนาวศรี จ้านวน 1 สถานี

หน้า 44

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

37 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

แม่น้าเจ้าพระยา

4.1ก (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบ

คลองบางแพรก-สะพาน

ระบายน้้า

เสาเข็มพืดและเข็มเสมอยึดด้านใน)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

-

115,000,000

-

-

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วมแล้ว

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

เงินสะสม

เสร็จ แบบที่ 4.1ก

ประสิทธิภาพ

พระราม 5

(F.H.= 3.50) ความยาวไม่น้อยกว่า

12.00 เมตร

Sta.1+964.345 ถึง2+297.298

12.00 เมตร

- ก่อสร้างคัน

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

ป้องกันน้้าท่วม

4.3 (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบเข็ม

แล้วเสร็จ แบบที่ 4.3

พืดเหล็กและเข็มเสมอคอนกรีตอัด

278.00 เมตร

แรง 2 ต้นยึดด้านใน)

- ก่อสร้างคัน

(F.H.= 5.00)ความยาวไม่น้อยกว่า

ป้องกันน้้าท่วม

278.00 เมตร

แล้วเสร็จ แบบที่ 3.2

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

41.00 เมตร

ยภก.2
SDGs9

3.2 (ปรับปรุงเสริมเขื่อนเดิมด้วย
ก้าแพงกั้นน้้าและเข็มพืดเหล็ก)
ความยาวไม่น้อยกว่า 41.00 เมตร

หน้า 45

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

38 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

-

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

แม่น้าเจ้าพระยา

4.1ก (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบ

จ่ายจาก

สะพานพระราม 5-คลองบางเขน ระบายน้้า

เสาเข็มพืดและเข็มเสมอยึดด้านใน)

เงินสะสม

Sta.0+000.00 ถึง 0+201.531

(F.H.= 3.50)ความยาวไม่น้อยกว่า

78.00 เมตร

78.00 เมตร

- ก่อสร้างคัน

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

ป้องกันน้้าท่วม

4.3 (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบเข็ม

แล้วเสร็จ แบบที่ 4.3

พืดเหล็กและเข็มเสมอคอนกรีตอัด

222.00 เมตร

แรง 2 ต้นยึดด้านใน)

- ก่อสร้างคัน

(F.H.= 5.00) ความยาวไม่น้อยกว่า

ป้องกันน้้าท่วม

222.00 เมตร

แล้วเสร็จ แบบที่ 3.2

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

78.00 เมตร

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

-

ผ.02

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ป้องกันน้้าท่วมแล้ว

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

ฝ่ายการระบายน้้า

เสร็จ แบบที่ 4.1ก

ประสิทธิภาพ

120,000,000 - ก่อสร้างคัน

หมายเหตุ

3.2 (ปรับปรุงเสริมเขื่อนเดิมด้วย
ก้าแพงกั้นน้้าและเข็มพืดเหล็ก)
ความยาวไม่น้อยกว่า 78.00 เมตร

หน้า 46

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

-

160,000,000

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

- ก่อสร้างสถานีสูบน้้าคลองบาง
ขุนเทียน จ้านวน 1 สถานี

39 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

4.3 (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบเข็ม

แม่น้าเจ้าพระยา

พืดเหล็กและเข็มเสมอคอนกรีตอัด

สะพานพระราม 5-คลองบางเขน ระบายน้้า

แรง 2 ต้นยึดด้านใน)

Sta.0+201.531 ถึง 0+720.648

(F.H.= 5.00)ความยาวไม่น้อยกว่า

397.00 เมตร

397.00 เมตร

- ก่อสร้างคัน

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

ป้องกันน้้าท่วม

3.1ก (ปรับปรุงเสริมเขื่อนเดิมด้วย

แล้วเสร็จ แบบที่ 3.1ก

ก้าแพงกั้นน้้า) ความยาวไม่น้อยกว่า

29.00 เมตร

29.00 เมตร

- ก่อสร้างคัน

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

ป้องกันน้้าท่วม

3.2 (ปรับปรุงเสริมเขื่อนเดิมด้วย

แล้วเสร็จ แบบที่ 3.2

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

-

-

-

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วมแล้ว

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

เงินสะสม

เสร็จ แบบที่ 4.3

ประสิทธิภาพ

ยภก.2
SDGs9

หน้า 47

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

ก้าแพงกั้นน้้าและเข็มพืดเหล็ก)

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

92.00 เมตร

ความยาวไม่น้อยกว่า 92.00 เมตร

40 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

4.3 (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบเข็ม

แม่น้าเจ้าพระยา

พืดเหล็กและเข็มเสมอคอนกรีตอัด

สะพานพระราม 5-คลองบางเขน ระบายน้้า

แรง 2 ต้นยึดด้านใน)

Sta.0+720.648 ถึง 0+912.679

(F.H.= 5.00)ความยาวไม่น้อยกว่า

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

-

-

-

-

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วมแล้ว

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

เงินสะสม

เสร็จ แบบที่ 4.3

ประสิทธิภาพ

75,000,000

192.00 เมตร

ยภก.2
SDGs9

192.00 เมตร

หน้า 48

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

41 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

-

165,000,000

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

แม่น้าเจ้าพระยา

4.1ก(ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบ

สะพานพระราม 5-คลองบางเขน ระบายน้้า

เสาเข็มพืดและเข็มเสมอยึดด้านใน)

Sta.0+912.679 ถึง 0+926.825

(F.H.= 3.50)ความยาวไม่น้อยกว่า

110.00 เมตร

110.00 เมตร

- ก่อสร้างคัน

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

ป้องกันน้้าท่วม

4.3 (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบเข็ม

แล้วเสร็จ แบบที่ 4.3

พืดเหล็กและเข็มเสมอคอนกรีตอัด

70.00 เมตร

แรง 2 ต้นยึดด้านใน)

- ก่อสร้างคัน

(F.H.= 5.00)ความยาวไม่น้อยกว่า

ป้องกันน้้าท่วม

70.00 เมตร

แล้วเสร็จ แบบที่ 3.2

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

103.00 เมตร

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

-

ผ.02

หมายเหตุ

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วมแล้ว

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

เงินสะสม

เสร็จ แบบที่ 4.1ก

ประสิทธิภาพ

ยภก.2
SDGs9

3.2 (ปรับปรุงเสริมเขื่อนเดิมด้วย
ก้าแพงกั้นน้้าและเข็มพืดเหล็ก)
ความยาวไม่น้อยกว่า 103.00 เมตร

หน้า 49

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

42 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

4.3 (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบเข็ม

แม่น้าเจ้าพระยา

พืดเหล็กและเข็มเสมอคอนกรีตอัด

สะพานพระราม 5-คลองบางเขน ระบายน้้า

แรง 2 ต้นยึดด้านใน)

Sta.0+926.825 ถึง1+398.087

(F.H.= 5.00)ความยาวไม่น้อยกว่า

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

-

180,000,000

-

-

-

ผ.02

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วมแล้ว

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

เงินสะสม

เสร็จ แบบที่ 4.3

ประสิทธิภาพ

ยภก.2

471.00 เมตร

SDGs9

471.00 เมตร

43 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

4.3 (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบเข็ม

แม่น้าเจ้าพระยา

พืดเหล็กและเข็มเสมอคอนกรีตอัด

สะพานพระราม 5-คลองบางเขน ระบายน้้า

แรง 2 ต้นยึดด้านใน)

Sta.1+703.685 ถึง2+178.619

(F.H.= 5.00)ความยาวไม่น้อยกว่า

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

-

-

-

-

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วมแล้ว

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

เงินสะสม

เสร็จ แบบที่ 4.3

ประสิทธิภาพ

185,000,000

474.00 เมตร

ยภก.2
SDGs9

474.00 เมตร

หน้า 50

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

44 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

-

130,000,000

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

แม่น้าเจ้าพระยา

4.2ก(ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบเข็ม

สะพานพระราม 5-คลองบางเขน ระบายน้้า

พืดเหล็กและเข็มเสมอยึดด้านนอก)

Sta.2+178.619 ถึง 2+581.906

ความยาวไม่น้อยกว่า 357.00 เมตร

357.00 เมตร

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

- ก่อสร้างคัน

3.2 (ปรับปรุงเสริมเขื่อนเดิมด้วย

ป้องกันน้้าท่วม

ก้าแพงกั้นน้้าและเข็มพืดเหล็ก)

แล้วเสร็จ แบบที่ 3.2

ความยาวไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร

45.00 เมตร

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

-

ผ.02

หมายเหตุ

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วมแล้ว

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

เงินสะสม

เสร็จ แบบที่ 4.2ก

ประสิทธิภาพ

ยภก.2
SDGs9
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ รี องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีสว่ นร่วมกับประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

45 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งทีม่ า
2561 2562 2563

2564

2565

บาท บาท บาท

บาท

บาท

-

60,000,000

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

- เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่ง

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

แม่น้าเจ้าพระยา

4.3 (ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบเข็ม

สะพานพระราม 5-คลองบางเขน ระบายน้้า

พืดเหล็กและเข็มเสมอคอนกรีตอัด

Sta.1+398.087 ถึง 1+703.685

แรง 2 ต้นยึดด้านใน)

93.00 เมตร

(F.H.= 5.00)ความยาวไม่น้อยกว่า

- ก่อสร้างคัน

93.00 เมตร

ป้องกันน้้าท่วม

- ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม แบบที่

แล้วเสร็จ แบบที่ 3.2

3.2 (ปรับปรุงเสริมเขื่อนเดิมด้วย

201.00 เมตร

น้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วง

-

ผ.02

หมายเหตุ

- ก่อสร้างคัน

- ระบบป้องกันน้้าท่วม

ส้านักการช่าง

ผมบ.7

จ่ายจาก

ป้องกันน้้าท่วมแล้ว

ริมตลิ่งแม่น้าพระยาที่มี

ฝ่ายการระบายน้้า

ผศช.7

เงินสะสม

เสร็จ แบบที่ 4.3

ประสิทธิภาพ

ยภก.2
SDGs9

ก้าแพงกั้นน้้าและเข็มพืดเหล็ก)
ความยาวไม่น้อยกว่า 201.00 เมตร
- ก่อสร้างสถานีสูบน้้าคลองวัด
เขมา จ้านวน 1 สถานี

หน้า 52

แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์

ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
- เครื่องโทรสารแบบใช้
เนื่องจากชารุด และเพื่อเพิ่ม
กระดาษธรรมดา จานวน 1 เครื่อง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

กองทะเบียนราษฎร
และบัตรฯ

2 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารงานทะเบียนราษฎร
และงานธุรการ

- ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิด
จานวน 2 ตู้ๆละ 15,000 บาท

-

-

-

30,000

-

กองทะเบียนราษฎร
และบัตรฯ

3 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ขนย้ายสิ่งของ

- รถเข็นสแตนเลส
จานวน 1 คัน

-

-

-

17,000

-

แขวงท่าทราย
ฝ่ายทะเบียน
และบัตรฯ

4 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อบริการประชาชน
ที่มารับบริการฝ่ายทะเบียน
และบัตรฯ

- เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่
ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 BTU
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

23,000

-

แขวงท่าทราย
ฝ่ายทะเบียน
และบัตรฯ
หน้า 53

ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก
จานวน 6 ตู้ๆละ 14,000 บาท

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
84,000
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
แขวงท่าทราย
ฝ่ายการคลัง

5 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร
ของฝ่ายการคลัง

6 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด - เก้าอี้สานักงานพนักพิงสูง
และให้มีครุภณ
ั ฑ์เพียงพอในการ จานวน 5 ตัว ตัวละ 5,300 บาท
ปฏิบตั ิงาน

-

-

-

26,500

-

แขวงท่าทราย
ฝ่ายการคลัง

7 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด - เก้าอี้สานักงาน
และให้มีครุภณ
ั ฑ์เพียงพอในการ จานวน 5 ตัวๆละ 4,800 บาท
ปฏิบตั ิงาน

-

-

-

24,000

-

แขวงท่าทราย
ฝ่ายการคลัง

8 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด - เก้าอี้พกั คอย จานวน 5 ตัว
และให้มีครุภณ
ั ฑ์เพียงพอในการ ตัวละ 5,000 บาท
ปฏิบตั ิงาน

-

-

-

25,000

-

แขวงท่าทราย
ฝ่ายการคลัง
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
140,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด - เก้าอี้แถวพักคอย 4 ที่นั่ง
และให้มีครุภณ
ั ฑ์เพียงพอในการ จานวน 10 ชุดๆละ 14,000 บาท
ปฏิบตั ิงาน

10 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด - โต๊ะทางาน จานวน 4 ตัว
และให้มีครุภณ
ั ฑ์เพียงพอในการ ตัวละ 10,500 บาท
ปฏิบตั ิงาน

-

-

-

42,000

-

แขวงท่าทราย
ฝ่ายการคลัง

11 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด - โต๊ะทางานตัวแอล จานวน 1 ตัว
และให้มีครุภณ
ั ฑ์เพียงพอในการ
ปฏิบตั ิงาน

-

-

-

14,000

-

แขวงท่าทราย
ฝ่ายการคลัง

12 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อบริการประชาชน
ที่พาสัตว์ปว่ ยมารับบริการ

-

-

-

34,000

-

แขวงท่าทราย

(โครงการส่วนต่อขยายคลินกิ
สัตวแพทย์ อาคารแขวงท่าทราย)

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทยี ู
พร้อมติดตั้ง จานวน 2 เครื่อง
เครื่องๆละ 17,000 บาท

แขวงท่าทราย
ฝ่ายการคลัง
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

13 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด - ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 8 สายนอก
และให้มีครุภณ
ั ฑ์เพียงพอในการ 152 สายใน พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง
และทดสอบระบบ จานวน 1 ชุด
ปฏิบตั ิงาน
ประกอบด้วย
1.ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 8 สายนอก
152 สายใน
2.ชุดแผงรวมสาย 200x200 คู่สาย
3.เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลสาหรับ
ประชาสัมพันธ์
4.ตู้เก็บอุปกรณ์ 9U
5.แบตเตอรี่สารองไฟ
6.อุปกรณ์ปอ้ งกันไฟตกไฟเกิน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
320,000
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
แขวงท่าทราย
ฝ่ายสานักงานแขวง
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- โทรศัพท์พื้นฐาน แบบไร้สาย
จานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 4,000 บาท

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

14 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ของงานธุรการ 1 เครื่อง และ
ฝ่ายสถิติการคลัง 2 เครื่อง

15 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานในการ - เครื่องทาลายเอกสาร แบบตัดตรง
ทาลายเอกสารของส่วนพัสดุ
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

31,000

-

สานักการคลัง
ส่วนพัสดุ

16 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้กรองฝุ่นละอองและ
เชื้อโรคภายในห้องปฏิบตั ิงาน

-

-

-

100,000

-

สานักการคลัง
ส่วนพัสดุ

17 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้เก็บเอกสารสาคัญของ - ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเปิด
ส่วนพัสดุ ให้ง่ายต่อการใช้งาน จานวน 2 ตู้ๆละ 5,500 บาท

-

-

-

11,000

-

สานักการคลัง
ส่วนพัสดุ

18 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้เก็บเอกสารให้เกิด
ความเรียบร้อยและค้นหาง่าย

-

-

-

350,000

-

สานักการคลัง
งานธุรการ
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- เครื่องฟอกอากาศ จานวน 4 เครื่อง
เครื่องละ 25,000 บาท

- ตู้เก็บเอกสาร จานวน 1 ชุด

สานักการคลัง
งานธุรการ

ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล
จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
180,000
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้

19 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้ในการสาเนาเอกสาร
จานวนมากของส่วนพัฒนา
รายได้

20 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร - ตู้บานเลื่อนกระจกเก็บเอกสาร
ฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จานวน 2 ตู้ๆละ 5,000 บาท
ให้เป็นระเบียบ

-

-

-

10,000

-

กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

21 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร - ตู้บานเลื่อนทึบเก็บเอกสาร
ฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จานวน 2 ตู้ๆละ 5,000 บาท
ให้เป็นระเบียบ

-

-

-

10,000

-

กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

22 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร - ตู้เอกสาร 2 บานเปิดกระจก 4 ชั้น
ฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จานวน 6 ตู้ๆละ 9,000 บาท
ให้เป็นระเบียบ

-

-

-

54,000

-

กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
-

23 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร - ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์
ฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จานวน 1 ตู้
ให้เป็นระเบียบ

-

24 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางาน

- โต๊ะทางาน
จานวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาท

-

-

-

25 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางาน

- เก้าอี้สานักงาน แบบล้อเลื่อน
ปรับระดับได้ จานวน 18 ตัว
ตัวละ 7,000 บาท

-

-

26 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางาน

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทยี ู
พร้อมติดตั้ง จานวน 2 เครื่อง
เครื่องๆละ 61,000 บาท

-

-

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

10,000

-

กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

-

126,000

-

กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

-

122,000

-

กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,500
-

- โทรศัพท์ระบบสายเดี่ยว
จานวน 3 เครื่องๆละ 3,500 บาท

-

28 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
- จัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อใช้
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มมากขึ้น

- เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี จานวน 6 เครื่อง

-

-

90,000

29 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงาน

- เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงาน
เก็บเอกสารทั่วไป จานวน 6 เครื่อง
เครื่องละ 3,200 บาท
(ฝ่ายทะเบียนราษฎร 4 เครื่อง
และฝ่ายบัตรฯ 2 เครื่อง)

-

-

-

27 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางาน

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

-

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

19,200

-

กองทะเบียนราษฎร
และบัตรฯ

เครื่องละ 15,000 บาท
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

30 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชารุด - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ชนิด Network แบบที่ 2
การปฏิบตั ิงานบัตรประจาตัว จานวน 1 เครื่อง (ฝ่ายบัตรฯ)
ประชาชน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองทะเบียนราษฎร
และบัตรฯ

31 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานบัตร
ประจาตัวประชาชน

-. อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรประจาตัว
ประชาชน พร้อมอ่านและจัดเก็บ
รหัสลายนิ้วมือลงCHIP จานวน
6 เครื่อง เครื่องละ 12,000 บาท

-

-

-

72,000

-

กองทะเบียนราษฎร
และบัตรฯ

32 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ บัตรประจาตัวประชาชน
สาหรับให้บริการประชาชน
นอกสถานที่

- ติดตั้งระบบปฏิบตั ิงานบัตร
ประจาตัวประชาชนเคลื่อนที่
รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับปฏิบตั ิ
งานบัตรประจาตัวประชาชนเคลื่อนที่
จานวน 2 ชุดๆละ 25,800 บาท
เป็นเงิน 51,600 บาท

-

-

-

830,800

-

กองทะเบียนราษฎร
และบัตรฯ
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประกอบด้วย
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
ราคา 22,000 บาท/ชุด
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
ราคา 3,800 บาท/ชุด
2. เครื่องพิมพ์บตั รประจาตัว
ประชาชน (ID Card Printer)
จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 350,000 บาท
3. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก
ประสงค์ (Smart Card Reader)
จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 700 บาท
เป็นเงิน 1,400 บาท
4. เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงาน
เก็บเอกสารทั่วไป จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 3,200 บาท
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดา (18หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 2,600 บาท
6. อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรประจาตัว
ประชาชน พร้อมอ่านและจัดเก็บ
รหัสลายนิ้วมือลง CHIP
จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 12,000 บาท
7. อุปกรณ์อ่านลายพิมพ์นิ้วมือ
(Tnumb Scanner)
จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 23,000 บาท
8. กล้องถ่ายภาพ DSLR
จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 25,000บาท
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9. อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากล้องถ่ายภาพ
DSLR (Acpower Adapter)
จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 2,000 บาท
10. ขาตั้งกล้อง (Camera Stand)
จานวน 1 อัน เป็นเงิน 1,000 บาท
11. ชุดฉากหลังประกอบการถ่ายรูป
แบบเคลื่อนที่ จานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 12,000 บาท
12. กล่องใส่อุปกรณ์เคลื่อนที่
จานวน 2 กล่อง ราคากล่องละ
40,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท
13. ชุดคาสั่งควบคุมสาหรับเครื่อง
SERVICE WORKSTATION
จานวน 2 ชุดๆละ 20,000 บาท
เป็นเงิน 40,000 บาท
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

14. ชุดคาสั่งควบคุมการจัดเก็บภาพ
จานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 20,000บาท
15. ชุดคาสั่งควบคุมการทางานของ
IDCARE PRINTER จานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 20,000 บาท
16. ชุดคาสั่งควบคุมการอ่าน
ลายพิมพ์นิ้วมือ จานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 20,000 บาท
17. ชุดคาสั่งควบคุมการอ่านเขียน
บัตรประจาตัวประชาชน SMART
CARD จานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 20,000 บาท
18. ชุดคาสั่งควบคุมการใช้โปรแกรม
จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,000 บาท
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

19. ชุดคาสั่งควบคุมเข้าระบบ
ฐานข้อมูล (SCANNER)
จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,000 บาท
20. ติดตั้งและทดสอบการทางาน
ระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE/
คาสั่งควบคุมการทางาน SOFTWARE
เป็นเงิน 107,000 บาท
ประกอบด้วย
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ
จานวน 1 ระบบ
เป็นเงิน 32,100 บาท
- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
HARDWARE/SOFTWARE
จานวน 1 ระบบ
เป็นเงิน 53,500 บาท
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ค่าบริการในการวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหา ณ จุดติดตั้งบริการ
จานวน 2 หน่วย
หน่วยละ 10,700 บาท

ั ฑ์
33 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด - เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ และให้มีครุภณ
ั ฑ์เพียงพอในการ (PASSBOOK PRINTER)
จานวน 3 เครื่องๆละ 51,000 บาท
ปฏิบตั ิงาน

-

-

-

153,000

-

แขวงท่าทราย
ฝ่ายทะเบียน
และบัตรฯ

ั ฑ์
34 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ฝ่ายการคลัง

-

-

-

164,000

-

แขวงท่าทราย
ฝ่ายการคลัง

- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 5 ชุด
ชุดละ 32,800 บาท
ประกอบด้วย
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน ราคา 17,000 บาท/เครื่อง
2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคา 3,800 บาท/ชุด
3.ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย
ราคา 12,000 บาท/ชุด

ั ฑ์
35 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ฝ่ายการคลัง

- เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน 5 เครื่อง เครื่องละ 5,800 บาท

-

-

-

29,000

-

แขวงท่าทราย
ฝ่ายการคลัง
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

36 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ฝ่ายการคลัง

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1
จานวน 5 เครื่อง เครื่องละ 8,900 บาท

ั ฑ์
- เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อม
37 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ สภาพ
- เพื่อใช้ในการป้องกันความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
อาคารสานักงานแขวงท่าทราย

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จานวน 34 ตัว พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง
และทดสอบระบบ บริเวณอาคาร
สานักงานแขวงท่าทราย ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายใน
อาคาร จานวน 17 ตัว
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร จานวน 12 ตัว
3.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายใน

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
44,500

-

-

-

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

แขวงท่าทราย
ฝ่ายการคลัง

4,400,000

แขวงท่าทราย
ฝ่ายสานักงานแขวง
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อาคาร แบบที่ 2 สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ
จานวน 3 ตัว
4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภาย
อาคาร แบบที่ 2 สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ
จานวน 2 ตัว
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE
(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
จานวน 2 ตัว
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE
(PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง
จานวน 2 ตัว
7. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 3 เครื่อง
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

8. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA
จานวน 1 เครื่อง
9. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2
จานวน 3 เครื่อง
10. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง
11. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
สาหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก
(16 core) ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 28,000 บาทต่อชุด
จานวน 1 ชุด
12. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส
จานวน 1 ชุด
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

13. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง
จานวน 1 ตัว
14. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U)
จานวน 1 ตู้
15. จอLED ระดับความละเอียดจอภาพ
3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว
จานวน 1 จอ
16. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก
(NAS) จานวน 1 ตัว
17. หน่วยจัดเก็บข้อมูล (HDD) ขนาด
10 TB จานวน 5 ตัว
18. ลิขสิทธิ์ (License) ในการบันทึก
ภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จานวน 34 ลิขสิทธิ์
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

19. ตู้อุปกรณ์ย่อยควบคุมกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด จานวน 4 ตู้
20. โปรแกรมสาหรับบริหารจัดการ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จานวน 1 ลิขสิทธิ์
21.โปรแกรมสาหรับระบบจดจาใบหน้า
และป้ายทะเบียน พร้อมลิขสิทธิ์
จานวน 1 ลิขสิทธิ์
22. อุปกรณ์ปอ้ งกันฟ้าผ่า จานวน 5 ตัว
23. ชุดจ่ายไฟพร้อมเบรกเกอร์ เต้ารับ
สาหรับจุดติดตั้งตู้ควบคุมย่อย
จานวน 5 ชุด
24. งานติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเดินสาย
สัญญาณและทดสอบระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด

หน้า 73

ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

38 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ งานมานาน และให้มีเพียงพอต่อ
การทางานของเจ้าหน้าที่
ในงานธุรการและส่วนพัสดุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 7 ชุด
ราคาชุดละ 32,800 บาท
มีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน ราคา 17,000 บาท/เครื่อง
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
ราคา 3,800 บาท/ชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ราคา 12,000 บาท/ชุด

ั ฑ์
- เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้ - เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA
39 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ งานมานาน และให้มีเพียงพอต่อ จานวน 7 เครื่อง ราคาเรื่องละ
การทางานของเจ้าหน้าที่
2,500 บาท
ในงานธุรการและส่วนพัสดุ

2561
(บาท)
-

-

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

-

-

-

2565
(บาท)
229,600

17,500

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการคลัง
งานธุรการ

สานักการคลัง
งานธุรการ
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)
60,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

40 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้ - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ งานมานานของฝ่ายการเงิน
ชนิด network แบบที่ 2 จานวน
ฝ่ายสถิติ และส่วนพัฒนารายได้ 4 เครือ่ ง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท

-

ั ฑ์
41 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้ - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ งานมานาน ของฝ่ายการเงิน
ชนิด network แบบที่ 1 จานวน
ฝ่ายสถิติ และส่วนพัฒนารายได้ 8 เครือ่ ง ราคาเครื่องละ 8,900 บาท

-

-

-

71,200

-

สานักการคลัง
งานธุรการ

ั ฑ์
42 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ของฝ่ายสถิติฯ

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี
ชนิด network แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

10,000

-

สานักการคลัง
งานธุรการ

ั ฑ์
43 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ของส่วนพัฒนารายได้

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี
ชนิด network แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

27,000

-

สานักการคลัง
งานธุรการ

สานักการคลัง
งานธุรการ
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

44 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ของส่วนพัสดุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สแกนเนอร์ สาหรับเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 2 จานวน
2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 29,000 บาท

2561
(บาท)

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
58,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

สานักการคลัง
งานธุรการ

ั ฑ์
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ - จ้างทาโปรแกรมพัฒนาระบบ
45 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล การบริหารทรัพย์สินของเทศบาล
นครนนทบุรีให้เป็นปัจจุบนั
นครนนทบุรี จานวน 1 ระบบ

-

-

2,500,000

-

-

สานักการคลัง
ส่วนพัสดุ

ั ฑ์
46 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ และใช้ในการปฏิบตั ิงาน
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ทันสมัยยั่งยืน

-

-

-

32,800

-

กองวิชาการ
และแผนงาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 1 ชุด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน
ราคา 17,000บาท/เครื่อง
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
ราคา 3,800 บาท/ชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ราคา 12,000 บาท/ชุด

ั ฑ์
47 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ และใช้ในการปฏิบตั ิงาน

- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 ชุด
ชุดละ 32,800 บาท ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับงานสานักงาน
ราคา 17,000 บาท/เครื่อง
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ ฯ
ราคา 3,800 บาท/ชุด
3.ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย
ราคา 12,000 บาท/ชุด

-

-

-

32,800

-

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500
-

ั ฑ์
48 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ และใช้ในการปฏิบตั ิงาน
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ทันสมัยยั่งยืน

- เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA
จานวน 1 เครื่อง

-

ั ฑ์
49 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ และใช้ในการปฏิบตั ิงาน
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ทันสมัยยั่งยืน

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดา
จานวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 2,600 บาท

-

-

-

50 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อใช้ในการจัดการเอกสาร - สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บ
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ในรูปแบบไฟล์ เพื่อจัดเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3
เอกสาร ส่งไฟล์ทางอีเมล์
จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
36,000 บาท
(ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 เครื่อง,
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริการฯ
1 เครื่อง)

-

-

-

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

กองวิชาการ
และแผนงาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

5,200

-

กองวิชาการ
และแผนงาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

72,000

-

กองวิชาการ
และแผนงาน
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ั ฑ์
51 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อทดแทนของเครื่องเดิม
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ และเพื่อรองรับโปรแกรม
สารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์
จานวน 5 ชุดๆละ 37,800 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)ราคา 22,000 บาท/
เครื่อง
2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการฯ
ราคา 3,800 บาท/ชุด
3.ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ราคา 12,000 บาท/ชุด

2561
(บาท)

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
189,000
-

2565
(บาท)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ั ฑ์
52 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ และเพื่อรองรับโปรแกรม
สารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานสานักงาน พร้อมอุปกรณ์
จานวน 2 ชุดๆละ 31,800 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานสานักงาน
ราคา 16,000 บาท/เครื่อง
2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการฯ
ราคา 3,800 บาท/ชุด
3.ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ราคา 12,000 บาท/ชุด

-

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
53 บริหารงาน ค่าครุภณ
- เพื่อใช้ในการสารวจภาค
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ สนาม

- คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2
จานวน 3 ชุดๆละ 20,000 บาท

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
63,600
-

-

-

60,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

-

กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

54 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ และเพื่อรองรับโปรแกรม
สารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

2561
(บาท)

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,500

2565
(บาท)

-

จานวน 5 เครื่องๆละ 2,500 บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

ั ฑ์
55 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ และเพื่อรองรับโปรแกรม
สารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet
Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

6,300

-

กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

ั ฑ์
56 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ และเพื่อรองรับโปรแกรม
สารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 2
จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ
15,000 บาท

-

-

-

45,000

-

กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

57 บริหารงาน ค่าครุภณ
- เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ และเพื่อรองรับโปรแกรม
สารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ชนิด Network สาหรับกระดาษ
ขนาด A3 จานวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 54,000 บาท

2561
(บาท)

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
108,000

2565
(บาท)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

ั ฑ์
58 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อรองรับโปรแกรม
- เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ จัดเก็บทะเบียนทรัพย์สิน(ผท.4) (Thermal Printer) จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

13,000

-

กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

ั ฑ์
59 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ และเพื่อรองรับโปรแกรม
สารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

-

-

-

32,000

-

กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

- เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA
จานวน 1 เครื่อง
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,600

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

60 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อบริการประชาชนและ
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง โฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงาน
เผยแพร่

- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TVระดับความละเอียด
จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 25,300 บาท

-

ั ฑ์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
61 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง โฆษณาและ ปฏิบตั ิงานภายในห้องประชุม
เผยแพร่

- เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
จานวน 2 เครื่องๆละ 20,000 บาท

-

-

-

40,000

-

แขวงท่าทราย
ฝ่ายสานักงานแขวง

-

-

-

70,200

-

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี

ั ฑ์
62 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง โฆษณาและ ปฏิบตั ิงาน
ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI
เผยแพร่
Lumens จานวน 1 เครื่อง

แขวงท่าทราย
ฝ่ายสานักงานแขวง

สารสนเทศ
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

63 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อปฏิบตั ิงานด้านการ
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง โฆษณาและ ติดตามและประเมินผล
เผยแพร่

- กล้องดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 20 ล้านพิกเซล จานวน 1 ชุด
ราคาชุดละ 40,000 บาท

-

ั ฑ์
64 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อใช้ในการสารวจภาค
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง โฆษณาและ สนาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เผยแพร่
ของโปรแกรมสารสนเทศภาษี
และทรัพย์สิน

- กล้องดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 20 ล้านพิกเซล จานวน 3 ชุด
ราคาชุดละ 40,000 บาท

-

-

-

120,000

-

กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

- เพื่อทดแทนของเดิมและ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
65 บริหารงาน ค่าครุภณ
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
และขนส่ง ปฏิบตั ิงาน

- รถนั่งส่วนกลาง
ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,800 ซีซี
เป็นรถยนต์นั่ง 5 ประตู เครื่องยนต์ดีเซล
จานวน 1 คัน

-

-

3,000,000

-

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

กองวิชาการ

และแผนงาน
งานติดตามและ
ประเมินผล
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

66 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อใช้ในการออกพื้นที่
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ ในการจัดทาบัตรประจาตัว
และขนส่ง นอกสถานที่

- เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ป้องกันการชารุดเสียหายของ
เอกสารทางราชการ
ั ฑ์
67 บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ทั่วไป
และสิ่งก่อสร้าง งานบ้าน
งานครัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน
- หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
หลังคาไฟเบอร์กลาส จานวน 1 หลัง

- เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด - ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
ใช้ในการปฏิบตั ิงานห้องประชุม จานวน 6 ชุดๆละ 12,000 บาท
แขวงท่าทราย

รวม

2561
(บาท)

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
854,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

กองทะเบียนราษฎร
และบัตรฯ

-

-

-

32,400

-

กองทะเบียนราษฎร
และบัตรฯ

-

-

-

72,000

-

แขวงท่าทราย
ฝ่ายสานักงานแขวง

-

-

5,590,000

5,273,600 4,707,100
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 การรักษาความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
สงบภายใน และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อการทาประตูสาหรับห้อง
ประชุมให้กับพนักงานและ
ประชาชน บริเวณชั้น 2
อาคารสถานีดับเพลิง
แยกสนามบินน้า ถนนติวานนท์

- ประตูเลื่อน 3 บาน ขนาดกว้าง
2.90 เมตร สูง 2.80 เมตร
พร้อมติดตั้ง จานวน 2 ชุดๆละ
20,500 บาท

2 การรักษาความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
สงบภายใน และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ขนส่งเอกสารจานวนมาก
ส่งให้หน่วยงานอื่นนอกสถานที่

- รถเข็นอเนกประสงค์
แบบพับเก็บได้ จานวน 1 คัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
41,000

-

-

-

5,500

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

กองวิชาการ
และแผนงาน
ฝ่ายนิติการ
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ั ฑ์
3 การรักษาความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
สงบภายใน และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ใช้ในการปฏิบตั ิงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับงานสานักงาน จานวน 3 ชุด
ชุดละ 32,800 บาท ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับงานสานักงาน
ราคา 17,000 บาท/เครื่อง
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ ฯ
ราคา 3,800 บาท/ชุด
3.ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย
ราคา 12,000 บาท/ชุด

ั ฑ์
4 การรักษาความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
สงบภายใน และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ใช้ในการปฏิบตั ิงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

- เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA
จานวน 3 เครื่องๆละ 2,500 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
98,400

-

-

-

7,500

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ั ฑ์
5 การรักษาความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
สงบภายใน และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ใช้ในการปฏิบตั ิงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

- เครื่องพิมพ์ Multifuntion
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง

ั ฑ์
6 การรักษาความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อใช้ในการป้องกันความ
สงบภายใน และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ให้กับประชาชน
- เพื่อใช้สังเกตการณ์สภาพ
จราจร

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ตามจุด
สาคัญ ดังนี้ เขตชุมชน/พื้นที่สาธารณะ
สถานที่สาคัญและพื้นที่เสี่ยงภัย
ถนนและปากซอยต่างๆ
จานวน 112 จุด
ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สาหรับใช้ในงาน รักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จานวน 200 ตัว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
7,500

-

-

-

50,000,000

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายรักษาความสงบ

เรียบร้อยและ
ความมั่นคง
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
แบบที่ 1 สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัย และวิเคราะห์ภาพ
จานวน 40 ตัว
3.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ 2 จานวน 4 เครื่อง
4.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) สาหรับรองรับหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
16 แกนหลัก (16 Core) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 4 ชุด
5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง
จานวน 1 ตัว
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6.ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2
(ขนาด 42U) จานวน 1 ตู้
7.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
3 kVA จานวน 3 เครื่อง
8.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800VA จานวน 112 เครื่อง
9.อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภาย
นอก จานวน 2 เครื่อง
10.หน่วยจัดเก็บข้อมูล(HDD)
10TB จานวน 18 ลูก
11.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
24 ช่องชนิด SFP จานวน 8 ตัว
12.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ภายนอก ชนิด POE 8 ช่อง
พร้อม พอร์ต SFP 1 ช่อง
จานวน 112 เครื่อง
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

13.ตู้อุปกรณ์ย่อยควบคุม
กล้องวงจรปิดภายนอก
จานวน 112 ตู้
14.โปรแกรมบริหารจัดการระบบ
จานวน 1 โปรแกรม
15.โปรแกรมระบบจดจาใบหน้า
พร้อมลิขสิทธิจ์ ดจาใบหน้า
สาหรับ 10 กล้อง
จานวน 1 โปรแกรม
16.โปรแกรมระบบตรวจจับทะเบียน
รถพร้อมลิขสิทธิต์ รวจจับทะเบียนรถ
สาหรับ 30 กล้อง
จานวน 1 โปรแกรม
17.มิเตอร์ไฟฟ้า จานวน 6 เครื่อง
18.อุปกรณ์ปอ้ งกันไฟกระชาก
อุปกรณ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ปลั๊ก เคเบิล
ใยแก้วนาแสง สายไฟ ลิขสิทธิ์ ต่างๆ
หน้า 91

ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ั ฑ์
7 การรักษาความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อทดแทนของเดิมที่
สงบภายใน และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ เสื่อมสภาพและให้มีครุภณ
ั ฑ์
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 5 ชุด
ชุดละ 32,800 บาท ประกอบด้วย
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคา 17,000 บาท/เครื่อง
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
ราคา 3,800 บาท/ชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ราคา 12,000 บาท/ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
164,000
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายรักษาความสงบ

เรียบร้อยและ
ความมั่นคง

หน้า 92

ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
10,400

ั ฑ์
8 การรักษาความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อทดแทนของเดิมที่
สงบภายใน และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ เสื่อมสภาพและให้มีครุภณ
ั ฑ์
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดา
จานวน 4 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 2,600 บาท

ั ฑ์
9 การรักษาความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อทดแทนของเดิมที่
สงบภายใน และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ เสื่อมสภาพและให้มีครุภณ
ั ฑ์
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน

- เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี จานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 15,000 บาท

-

ั ฑ์
10 การรักษาความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อทดแทนของเดิมที่
สงบภายใน และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ เสื่อมสภาพและให้มีครุภณ
ั ฑ์
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน

- เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA
จานวน 5 เครื่องๆละ 2,500 บาท

-

ั ฑ์
- เพื่อใช้ในการติดตามข้อมูล
- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
11 การรักษาความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
สงบภายใน และสิ่งก่อสร้าง โฆษณาและ ข่าวสาร และติดตามการพิจารณา แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า
เผนแพร่
พิจารณาร่างกฎหมาย
50 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายรักษาความสงบฯ

-

-

15,000

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายรักษาความสงบฯ

-

-

12,500

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายรักษาความสงบฯ

-

-

-

20,600

-

กองวิชาการ
และแผนงาน
ฝ่ายนิติการ
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับ
12 การรักษาความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
สงบภายใน และสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ อัคคีภยั ตลอดจนช่วยเหลือกรณี
และขนส่ง ประสบปัญหาภัยแล้ง และ
สาธารณภัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

- รถยนต์ดับเพลิง
ขนาดความจุถังไม่น้อยกว่า 10,000
ลิตร ตัวรถยนต์ชนิด 10 ล้อ
แบบ 2 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล
มีกาลังไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า
พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจารถ
จานวน 2 คัน
ราคาคันละ 7,000,000 บาท

- เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับ
13 การรักษาความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
สงบภายใน และสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ อัคคีภยั ตลอดจนช่วยเหลือกรณี
และขนส่ง ประสบปัญหาภัยแล้ง และ
สาธารณภัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

- รถยนต์ดับเพลิง
ขนาดความจุถังไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
ตัวรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
มีกาลังไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า
พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจารถ
จานวน 3 คัน
ราคาคันละ 6,000,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
-

-

-

-

18,000,000

2565
(บาท)
14,000,000

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

14 การรักษาความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
สงบภายใน และสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ การปฏิบตั ิงาน ให้เกิดความ
และขนส่ง สะดวก รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ากว่า 2,400
ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ
(Cab) จานวน 1คัน
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.มีน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 1 ตัน
2.มีช่องว่างด้านหลังคนขับสาหรับ
นั่งหรือเก็บของได้
3.เป็นกระบะสาเร็จรูป
4.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 1 คัน ราคา 715,000 บาท
-ติดตั้งไฟวับวาบบนหลังคารถ
จานวน1 ชุด ราคา 26,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
741,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายรักษาความสงบ

เรียบร้อยและ
มั่นคง

หน้า 95

ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 การรักษาความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สงบภายใน และสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ ปฏิบตั ิงาน ให้เกิดความสะดวก
และขนส่ง รวดเร็ว

- รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี
จานวน 10 คัน พร้อมติดตั้งกล่องท้าย
รถ พร้อมขายึดและติดตั้งไฟวับวาบ
พร้อมขายึด มีรายละเอียดดังนี้
1.รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี
ราคาคันละ 84,300 บาท
2.ติดตั้งกล่องท้ายรถ พร้อมขายึด
ราคาชุดละ 3,500 บาท
3.ไฟวับวาบพร้อมขายึด
ราคาชุดละ 2,500 บาท

16 การรักษาความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
สงบภายใน และสิ่งก่อสร้าง เครือ่ ง
ดับเพลิง

- เบาะลมช่วยชีวติ
ผูป้ ระสบภัยจากที่สูง ชนิดใช้แรงดันลม
จากถังอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จานวน 1 ชุด

- เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากที่สูง

รวม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
451,500
( 5 คัน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
451,500

สานักปลัดเทศบาล

( 5 คัน)

ฝ่ายรักษาความสงบ

เรียบร้อยและ
มั่นคง

-

-

-

1,200,000

-

-

-

70,774,900 14,451,500.00

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อให้บรรยายกาศภายในห้องเรียน

-เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

ชนิดแบบแขวน ระบบ Inverter ขนาด

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

243,600

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
(นว.3)

18,000 BTU พร้อมติดตั้ง
จานวน 7 เครื่องๆ ละ 34,800 บาท

2

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง

3

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

-เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์ - วัสดุให้เป็นระเบียบ - ตู้ไม้เก็บเอกสาร
เรียบร้อยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน 3 ตู้ๆละ 5,500 บาท

-

-เพื่อใช้เก็บ-วาง หนังสือ

-

และสิ่งก่อสร้าง

4

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง

- ชั้นวางหนังสือ

-

-

16,500

-

(ศพด.12)

-

-

72,600

-

จานวน 3 หลัง ๆ ละ 24,200 บาท

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

-เพื่อให้ครู พนักงานเทศบาล

- โต๊ะพร้อมเก้าอี้

และเจ้าหน้าที่ ใช้ปฏิบตั งิ าน

จานวน 63 ชุดๆละ 7,800 บาท

สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
(ศพด.12)

-

-

-

257,400

234,000

สานักการศึกษา

(33 ชุด)

(30 ชุด)

(นว.2,5)

(ปี 2564 นว.5= 30 ชุด ,นว.2=3 ชุด)
(ปี 2565 นว.5= 30 ชุด)
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

5

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อใช้ในงานพิธีตา่ งๆและกิจกรรม

- ชุดแท่นโพเดียม

ของสถานศึกษา

จานวน 2 ชุดๆละ 46,000 บาท

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

92,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
(นว.5,ศพด.12)

(นว.5=1 ชุด,ศพด.12=1ชุด)

6

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง

7

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง

8

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง

-เพื่อใช้เก็บรองเท้านักเรียนให้

-ชั้นวางรองเท้า จานวน 3 หลังๆละ

เป็นระเบียบเรียบร้อย

3,000 บาท

-เพื่อใช้เก็บรองเท้านักเรียนให้

-ชั้นวางรองเท้า 30 ช่อง จานวน 10 หลัง

เป็นระเบียบเรียบร้อย

หลังละ10,000 บาท

-เพื่อใช้ในกิจกรรมของสถานศึกษา
และสื่อการเรียนการสอนวิชา

-โต๊ะหมู่บชู า หมู่ 7 พร้อมโต๊ะกราบ

-

-

-

9,000

-

สานักการศึกษา
(ศพด.12)

-

-

-

100,000

-

สานักการศึกษา
(นว.3)

-

-

-

13,000

-

จานวน 1 ชุด

สานักการศึกษา
(นว.4)

พระพุทธศาสนาและพิธีการต่างๆ

9

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน

-โต๊ะหมู่บชู า หมู่ 7 พร้อมโต๊ะกราบ
จานวน 2 ชุดๆละ 13,000 บาท

-

-

-

26,000

-

สานักการศึกษา
(นว.5)
หน้า 98

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

10

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์
- เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน

และสิ่งก่อสร้าง

11

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

เป้าหมาย
-โต๊ะหมู่บชู า หมู่ 9

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

20,000

2565
(บาท)
-

พร้อมโต๊ะกราบ จานวน 1 ชุด

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง

-เพื่อใช้วางคอมพิวเตอร์และ
ให้นกั เรียนได้นั่งเรียน

-โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ พร้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
(นว.5)

-

-

-

697,000

-

ติดตั้ง จานวน 170 ชุดๆละ

สานักการศึกษา
(นว.1,4,5)

4,100 บาท
(นว.1=30ชุด,นว.5=100ชุด,นว.4=40ชุด)

12

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง

13

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง

- สาหรับเก็บอุปกรณ์
ของนักเรียน

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- สาหรับเก็บอุปกรณ์
ของนักเรียน

- ตู้ไม้ แบบแบ่งช่อง 9 ช่อง

-

-

-

121,600

-

จานวน 32 ตู้ๆละ 3,800 บาท

- ตู้ไม้ แบบล็อคเกอร์ชนิด 6 ประตู
จานวน 12 ตู้ๆละ 3,000 บาท

สานักการศึกษา
(นว.5)

-

-

-

36,000

-

สานักการศึกษา
(นว.3)

หน้า 99

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

14

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง

15

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อใช้ในกิจกรรมภายใน

- ตู้ไม้เก็บเอกสารแบบโล่ง

ห้อง MEP เก็บ/วางหนังสือ

จานวน 20 ตัวๆละ 4,000 บาท

- เพื่อใช้ในการตกแต่งห้องประชุม

- ชุดโซฟารับแขก จานวน 2 ชุด

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

80,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
นว.1

-

-

-

160,000

-

และสิ่งก่อสร้าง

สานักการศึกษา
(นว.5)
(ศพด.12)

16

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง

17

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

-เพื่อให้ครู พนักงานเทศบาล

- โต๊ะพร้อมเก้าอี้

และเจ้าหน้าที่ ใช้ปฏิบตั งิ าน

จานวน 15 ชุดๆละ 7,800 บาท

- เพื่อติดตั้งในห้องสานักงาน

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

และห้องเรียน สร้างบรรยากาศ

ชนิดแบบแขวน 36,000 บีทยี ู พร้อมติดตัง้

ในการปฏิบตั งิ านและเหมาะสาหรับ

จานวน 20 เครื่องๆละ 47,000 บาท

การจัดการเรียนการสอน

(นว.1 = 12 เครื่อง,นว.4 = 8 เครื่อง)

-

-

-

117,000

-

สานักการศึกษา
(นว.3)

-

-

-

940,000

-

สานักการศึกษา
(นว.1,4)

หน้า 100

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

18

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อใช้ในกิจการของ

- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

(ขาว-ดา) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

90,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
(ศพด.12)

จานวน 1 เครื่อง

19

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน

และสิ่งก่อสร้าง

- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล

-

-

-

120,000

-

(ขาว-ดา) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที

สานักการศึกษา
(นว.4)

จานวน 1 เครื่อง

20

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง

21

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

-

นักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

-ตู้ไม้ แบบ 4 ชั้นๆละ 8 ช่อง
จานวน 4 ตู้ๆละ 16,000 บาท

- เพื่อนามาติดตั้งในห้องเรียนของ

- พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

-

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและระบายอากาศ

พร้อมติดตั้งจานวน 28 ตัวๆละ 2,600 บาท

ในห้องเรียน

(ศพด.12=20,ศพด.10=8)

- เพื่อใช้เก็บวัสดุอปุ กรณ์

-

-

64,000

-

สานักการศึกษา
(นว.1)

-

-

72,800

-

สานักการศึกษา
(ศพด.10,12)

หน้า 101

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

22

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง

23

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

-

ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

- เพื่อใช้ในการจัดเก็บวัสดุอปุ กรณ์

-ตู้เก็บอุปกรณ์ จานวน 3 ตู้ๆละ

-

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง

-

-

29,000

2565
(บาท)
-

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- เพื่อใช้ในกิจการ

- โต๊ะสแตนเลส จานวน 2 ตัวๆละ

ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

8,500 บาท

- เพื่อใช้ในกิจกรรมของสถานศึกษา

- พัดลมไอเย็น ขนาดความจุ
ไม่นอ้ ยกว่า 90 ลิตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
(ศพด.12)

-

-

33,000

-

สานักการศึกษา
(ศพด.12)

11,000 บาท

และสิ่งก่อสร้าง

25

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- โต๊ะพับอเนกประสงค์
จานวน 10 ตัวๆละ 2,900 บาท

-เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ

และสิ่งก่อสร้าง

24

เป้าหมาย

ผ.03

-

-

-

17,000

-

สานักการศึกษา
(ศพด.12)

-

-

-

148,800

-

สานักการศึกษา
(นว.5)

จานวน 6 เครื่องๆละ 24,800 บาท
หน้า 102

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

26

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์
- เพื่อใช้เก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ

และสิ่งก่อสร้าง

27

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

-

-

-

36,000

2565
(บาท)
-

- เพื่อใช้เก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ

- ตู้เหล็ก (ล็อกเกอร์) แบบบานทึบ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- เพื่อใช้ในกิจการและการปฏิบตั งิ าน

-เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล

ต่างๆของโรงเรียน

จานวน 1 เครื่อง

- เพื่อใช้ในกิจการโรงเรียน

-เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล

และสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
(นว.4)

-

-

-

32,000

-

9 ช่อง จานวน 4 ตู้ๆละ 8,000 บาท

และสิ่งก่อสร้าง

29

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จานวน 4 ตู้ๆละ 9,000 บาท

และสิ่งก่อสร้าง

28

เป้าหมาย

ผ.03

สานักการศึกษา
(นว.4)

-

-

-

180,000

-

สานักการศึกษา
(นว.5)

-

-

-

450,000

-

(ขาว-ดา และสี) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที

สานักการศึกษา
(นว.5)

จานวน 1 เครื่อง

30

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- เพื่อติดตั้งในห้องเรียนให้กบั นักเรียน

- พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

เพื่อใช้ระบายอากาศในห้องเรียน

พร้อมติดตั้ง จานวน 183 เครื่องๆละ

ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

2,500 บาท

-

-

-

457,500

-

สานักการศึกษา
(นว.4)

หน้า 103

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

31

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง

32

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อติดตั้งในห้องประชุมและห้องเรียน

- พัดลมเพดาน พร้อมติดตั้ง

เพื่อใช้ระบายอากาศ

จานวน 11 เครื่องๆละ 3,200 บาท

- เพื่อนามากักเก็บน้าไว้ใช้อปุ โภค

-ถังน้าแบบสแตนเลส

และบริโภคในโรงเรียน

จานวน 4 ถังๆละ 17,000 บาท
- ขาตั้งพร้อมติดตั้ง

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

35,200

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
(นว.4)

-

-

-

68,000

-

สานักการศึกษา
(นว.4)

-

-

-

10,000

-

-

-

-

16,000

-

สานักการศึกษา

-

-

-

12,000

-

สานักการศึกษา

จานวน 4 ชุดๆละ 2,500 บาท

33

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง

34

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารให้เป็น

- ตู้ไม้เก็บเอกสาร แบบโล่ง

ระเบียบเรียบร้อย

จานวน 4 ตู้ๆละ 4,000 บาท

- เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารให้เป็น

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจก

ระเบียบเรียบร้อย

บานเลื่อน จานวน 2 ตู้ๆละ 6,000 บาท
หน้า 104

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

35

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง
36

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

วัตถุประสงค์
- เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารให้เป็น

เป้าหมาย

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้

-

-

-

7,000

-

สานักการศึกษา

- เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารให้เป็น

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจกบานเลื่อน

-

-

-

40,500

-

สานักการศึกษา

ระเบียบเรียบร้อย

ขนาดไม่น้อยกว่า ก.90xล.45xส.90 ซม.

-

-

-

11,000

-

สานักการศึกษา

-

-

-

338,400

-

สานักการศึกษา

ระเบียบเรียบร้อย
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง

จานวน 9 ตู้ๆละ 4,500 บาท
37

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง
38

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง

- เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารให้เป็น

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด

ระเบียบเรียบร้อย

จานวน 2 ตู้ๆละ 5,500 บาท

-เพื่อติดตั้งในห้องเรียน สร้างบรรยากาศ

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

การจัดการเรียนการสอน

ชนิดแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทยี ู

(ศพด.5)

พร้อมติดตั้ง จานวน 8 เครื่องๆละ
42,300 บาท
39

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

-เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน

-เก้าอี้บนุ วมขาเหล็ก
จานวน 100 ตัวๆละ 800 บาท

-

-

-

80,000

-

สานักการศึกษา
(นว.3)
หน้า 105

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

40

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง

41

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง

42

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

และสิ่งก่อสร้าง

43

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อใช้สาหรับเก็บอุปกรณ์

- ตู้เก็บอุปกรณ์บานเลื่อนทรงสูง

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

จานวน 3 ตู้ๆละ 6,900 บาท

- เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน

- พัดลมไอน้า ใบพัดหน้ากว้าง 26 นิ้ว

ทาความเย็นและระบายอากาศ

จานวน 4 ตัวๆละ 16,000 บาท

-เพื่อเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ

-ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก

เรียบร้อย

จานวน 2 ตู้ๆละ 6,000 บาท

-เพื่อให้นกั เรียนมีโต๊ะ-เก้าอี้

- โต๊ะ-เก้าอี้นกั เรียน

สาหรับเรียนหนังสือ

ระดับประถมศึกษา

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

20,700

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
(นว.3)

-

-

-

64,000

-

สานักการศึกษา
(นว.3)

-

-

-

12,000

-

สานักการศึกษา
(ศพด.9,10)

-

-

-

480,000

-

สานักการศึกษา
(นว.5)

จานวน 300 ชุดๆละ 1,600 บาท

หน้า 106

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

44

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา เพื่อให้เด็กนักเรียนมีเครื่องเล่น

และสิ่งก่อสร้าง

สนามกลางแจ้ง ประกอบการ

เป้าหมาย
- เครื่องเล่นสนาม 1 ชุด

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

450,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
(นว.5)

พร้อมติดตั้ง

เรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก
45

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

และสิ่งก่อสร้าง

- เพื่อใช้เป็นชุดพัฒนาการ

- เครื่องเล่นชุดเสริมพัฒนาการเด็ก

เรียนรู้และการเรียนการสอน

จานวน 1 ชุด พร้อมประกอบติดตั้ง

-

-

-

45,000

-

สานักการศึกษา
(ศพด.12)

ให้กบั เด็กเล็กของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก
46

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

และสิ่งก่อสร้าง

- เพื่อใช้ในการพัฒนาการ

- เครื่องเล่นพัฒนาการผู้เรียน

ผู้เรียนให้กบั เด็กเล็ก

จานวน 1 ชุด

-

-

-

127,000

-

สานักการศึกษา
(ศพด.12)

ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
47

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

- เพื่อใช้ในการจัดการเรียน

- จอ Interactive Presenter

การสอนห้องเรียนพิเศษ

พร้อมติดตัง้ จานวน 6 ชุดๆละ 338,000 บาท

-

-

-

2,028,000

-

สานักการศึกษา
(นว.5)

หน้า 107

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

48

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

และสิ่งก่อสร้าง

49

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

และสิ่งก่อสร้าง

50

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

และสิ่งก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

- เพื่อให้เด็กนักเรียนอนุบาล

- โต๊ะพร้อมเก้าอี้นกั เรียนเด็กอนุบาล

มีโต๊ะเก้าอี้สาหรับนั่งเรียนและ

จานวน 42 ชุดๆละ 9,000 บาท

ทากิจกรรม

(นว.2=18 ชุด,นว.4=24 ชุด)

- เพื่อให้เด็กนักเรียนมัธยมศึกษา

- โต๊ะพร้อมเก้าอี้นกั เรียนระดับชั้น

ได้มโี ต๊ะพร้อมเก้าอี้

มัธยมศึกษา จานวน 50 ชุดๆละ

สาหรับนั่งเรียนและทากิจกรรม

2,500 บาท

- เพื่อให้เด็กนักเรียนมี

- เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก
พร้อมติดตั้ง จานวน 2 ชุด

-

- โต๊ะ- เก้าอี้ อนุบาลคางหมู
จานวน 12 ชุดๆละ 6,500 บาท

-

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง

-

-

378,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
(นว.2,4)

-

-

-

125,000

-

สานักการศึกษา
(นว.4)

-

-

465,200

-

สานักการศึกษา
(ศพด.6)

ประกอบการเรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก
51

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

เพื่อให้นกั เรียนอนุบาล
มีโต๊ะและเก้าอี้ เพียงพอ

-

-

117,000

-

สานักการศึกษา
(นว.3)

และจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้

หน้า 108

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

52

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

และสิ่งก่อสร้าง

วัตถุประสงค์
- เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ าน

ยานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ และใช้ตะเวนตรวจนักเรียน

เป้าหมาย
- รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

84,300

2565
(บาท)
-

จานวน 1 คัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
(นว.5)

ภายนอกสถานศึกษา
53

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภณ
ั ฑ์

-เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ

ยานพาหนะและขนส่ง ของสถานศึกษา

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6ล้อ

-

-

-

3,087,400

-

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 4,000ซี.ซี.

สานักการศึกษา
(นว. 3,5)

พร้อมหลังคาอลูมเิ นียมโครงเหล็ก
และเบาะพิงสองแถว มีบนั ไดเหล็กขึ้น-ลง
และอุปกรณ์ จานวน 2 คัน
คันละ 1,543,700 บาท

54

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภณ
ั ฑ์

- เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ

ยานพาหนะและขนส่ง ของสถานศึกษา

- รถโดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก
(มินบิ สั ) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 20 ที่นั่ง

-

-

-

2,100,000

-

สานักการศึกษา
(นว.6)

จานวน 1 คัน

หน้า 109

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

55

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

และสิ่งก่อสร้าง

วัตถุประสงค์
- เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ

ยานพาหนะและขนส่ง ของสถานศึกษา

เป้าหมาย
- รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

1,364,000

2565
(บาท)
-

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
(นว.1)

จานวน 1 คัน
56

57

การศึกษา

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

และสิ่งก่อสร้าง

การเกษตร

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

และสิ่งก่อสร้าง

การเกษตร

- เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ

- เครื่องปั๊มน้าชนิดหอยโข่ง

- เพื่อนามาปั๊มน้าให้เด็กนักเรียน

จานวน 4 เครื่องๆละ 35,000 บาท

มีน้าไว้ใช้อปุ โภคบริโภค

(นว. 3 =2 เครื่อง,นว. 4=2 เครื่อง)

- เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ

- เครื่องปั๊มน้า

- เพื่อนามาปั๊มน้าให้เด็กนักเรียน

จานวน 2 เครื่องๆละ 18,200 บาท

-

-

-

140,000

-

สานักการศึกษา
(นว. 3,4)

-

-

-

36,400

-

สานักการศึกษา
(นว.4)

มีน้าไว้ใช้อปุ โภคบริโภค

58

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า

- เพื่อเป็นอุปกรณ์ให้กบั ครู

- ชุดเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์

และสิ่งก่อสร้าง

และวิทยุ

ในการจัดการเรียนการสอน

ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 120 วัตต์
จานวน 3 ชุดๆละ 20,000 บาท

-

-

-

60,000

-

สานักการศึกษา
(นว.1)

หน้า 110

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

59

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า

- เพื่อเป็นอุปกรณ์ให้กบั ครู

- เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์

และสิ่งก่อสร้าง

และวิทยุ

ในการจัดการเรียนการสอน

พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 120 วัตต์

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

139,600

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
(นว.4)

จานวน 4 ชุดๆ ละ 34,900 บาท
60

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า

- เพื่อเป็นอุปกรณ์ให้กบั ครู

- ชุดเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์

และสิ่งก่อสร้าง

และวิทยุ

ในการจัดการเรียนการสอน

ติดตั้ง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 60 วัตต์

-

-

-

150,000

-

สานักการศึกษา
(นว.2)

จานวน 6 ชุดๆละ 25,000 บาท
61

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า

และสิ่งก่อสร้าง

และวิทยุ

- เพื่อใช้เป็นเครื่องเสียง

- เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์

ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 650 วัตต์

-

-

-

260,000

-

สานักการศึกษา
(นว.2)

จานวน 1 ชุด
62

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา

และสิ่งก่อสร้าง

และเผยแพร่

- เพื่อใช้ในกิจการ

-บอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง

ของสถานศึกษา

จานวน 1 บอร์ด

-

-

-

16,500

-

สานักการศึกษา
(ศพด.12)

หน้า 111

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

63

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา

และสิ่งก่อสร้าง

และเผยแพร่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อใช้ในกิจการ

-โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

ของสถานศึกษา

แบบ Smart TV ขนาดไม่นอ้ ยกว่า

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

1,543,300

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
(นว.2,4,5,6)
(ศพด.10,12)

55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จานวน 61 เครื่องๆละ
25,300 บาท
(นว.2 =6 เครื่อง,นว.4 =19 เครื่อง)
(นว.5 =19 เครื่อง,นว.6 =12 เครื่อง)
(ศพด.10 =1เครื่อง,ศพด.12=4 เครื่อง)
ขาตั้งอุปกรณ์ตา่ งๆ

-

-

-

27,500

-

(นว.2)
(ศพด.10,12)

จานวน 11 ชุดๆ 2,500 บาท
(นว.2 =6ชุด ,ศพด.10 =1 ชุด)
(ศพด.12 =4 ชุด)

64

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา

และสิ่งก่อสร้าง

และเผยแพร่

- เพื่อใช้บนั ทึกภาพการแข่งขันกีฬา

- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล DLSR

กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด
- เลนส์กล้องดิจิตอล จานวน 1 ชุด

-

-

-

48,000

-

สานักการศึกษา
(นว.6)

74,000

หน้า 112

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

65

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา

- เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์

- เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์

และสิ่งก่อสร้าง

และเผยแพร่

สื่อการเรียนการสอน

ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

424,200

-

สานักการศึกษา
(นว.1)

-

-

-

42,500

-

สานักการศึกษา
(นว.4)

-

-

-

397,800

-

สานักการศึกษา
(นว.1,2,4)

พร้อมติดตั้ง จานวน 14 เครื่องๆละ
30,300 บาท

66

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา

- เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์

- เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์

และสิ่งก่อสร้าง

และเผยแพร่

สื่อการเรียนการสอน

ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง

67

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา

- เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์

และสิ่งก่อสร้าง

และเผยแพร่

สื่อการเรียนการสอน

- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว
จานวน 26 จอๆละ 15,300 บาท
(นว.1 = 13 จอ, นว.2 = 12 จอ)
(นว.4 = 1 จอ)

หน้า 113

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

68

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา

- เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์

- เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์

และสิ่งก่อสร้าง

และเผยแพร่

สื่อการเรียนการสอน

ขนาด 3,500 ANSI Lumens

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

363,600

-

สานักการศึกษา
(นว.2)

-

-

-

240,000

-

สานักการศึกษา
(นว.2)

-

-

-

48,000

-

สานักการศึกษา

พร้อมติดตั้ง จานวน 12 เครื่องๆละ
30,300 บาท

69

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา

- เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์

-เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

และสิ่งก่อสร้าง

และเผยแพร่

สื่อการเรียนการสอน

พร้อมอุปกรณ์ จานวน 12 ชุดๆละ
20,000 บาท
-ขาตั้งเครื่องฉายพร้อมอุปกรณ์

(นว.2)

จานวน 12 ชุดๆละ 4,000 บาท

70

การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

-เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมต่างๆของ

-บอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

สานักการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่

จานวน 2 บอร์ด ๆละ 4,000 บาท

-

-

-

8,000

-

สานักการศึกษา

หน้า 114

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

71

การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

วัตถุประสงค์
-เพื่อศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีทวี ีเพื่อเป็น

เป้าหมาย

เครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอน

-โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 49 นิ้ว

และรองรับการเรียนการสอน

พร้อมอุปกรณ์ตดิ ตั้ง จานวน

ผ่านดาวเทียม

7 เครื่องๆละ 19,600 บาท

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

137,200

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
(ศพด.5,6)

(ศพด.6=4 ,ศพด.5 =3)

72

การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

73

การศึกษา

- เพื่อใช้บนั ทึกภาพกิจกรรมต่างๆของ

- กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์

โรงเรียน

จานวน 1 ชุด

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

-เพื่อใช้เป็นเครื่องชั่งน้าหนัก

- เครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอล

และสิ่งก่อสร้าง

วิทยาศาสตร์

และวัดส่วนสูง ของนักเรียน

พร้อมที่วัดส่วนสูง จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

50,000

-

สานักการศึกษา
(นว.3)

-

-

-

20,000

-

สานักการศึกษา
(ศพด.12)

หรือการแพทย์

หน้า 115

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

74

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

และสิ่งก่อสร้าง

75

การศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อใช้เป็นเครื่องปฐมพยาบาล

- เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน

วิทยาศาสตร์

และดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น

แบบ ข จานวน 2 เตียงๆละ 15,800 บาท

หรือการแพทย์

ให้กบั นักเรียนและครูในโรงเรียน

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

-เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์

- เตียงนอน สาหรับเด็กเล็ก

และสิ่งก่อสร้าง

งานบ้านงานครัว

พัฒนาเด็กเล็กมีเตียงนอนที่

จานวน 90 เตียงๆละ 1,900 บาท

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

31,600

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
(ศพด.12)

-

-

-

171,000

-

สานักการศึกษา
(ศพด.12)

ถูกสุขลักษณะ

76

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

-เพื่อให้เด็กนักเรียนอนุบาล

-เตียงนอน สาหรับเด็กอนุบาล

และสิ่งก่อสร้าง

งานบ้านงานครัว

มีเตียงนอนที่ถูกสุขลักษณะ

จานวน 108 เตียงๆละ 2,200 บาท

-

-

-

237,600

-

สานักการศึกษา
(นว.4)

หน้า 116

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

77

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

และสิ่งก่อสร้าง

งานบ้านงานครัว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อใช้ส่าหรับคว่า่ อุปกรณ์งานครัวและ

-ชั้นวาง ชนิดตะแกรงสแตนเลส

ถาดใส่อาหารนักเรียน

แบบ 4 ชั้น จานวน 15 ชุดๆละ

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

262,500

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
(นว.4,5)

17,500 บาท
(นว.4 = 5 ชุด ,นว.5 = 10 ชุด)
78

79

80

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

และสิ่งก่อสร้าง

งานบ้านงานครัว

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

และสิ่งก่อสร้าง

งานบ้านงานครัว

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง

- เพื่อใช้ในกิจการของ

-เตาแก๊ส จานวน 1 ชุด

-

-

-

9,900

-

ของสถานศึกษา

สานักการศึกษา
(นว.2)

- เพื่อใช้ในกิจการของ

-เตาสแตนเลสครัวไทย 2 หัวเตา

ของสถานศึกษา

จานวน 1 ชุด

ครุภณ
ั ฑ์

- เพื่อให้เด็กนักเรียนใน

-เครื่องกรองน้าระบบ RO

งานบ้านงานครัว

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีน้าดื่ม

พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

19,900

-

สานักการศึกษา
(ศพด.12)

-

-

-

26,500

-

สานักการศึกษา
(ศพด.12)

ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ

หน้า 117

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

81

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

และสิ่งก่อสร้าง

งานบ้านงานครัว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อให้เด็กนักเรียนมีน้าดื่ม

-เครื่องทาน้าเย็น แบบต่อท่อ

ไว้บริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

ขนาด 5 ก๊อก พร้อมติดตั้ง

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

195,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
(นว.3,นว.6)

จานวน 3 ตู้ๆละ 65,000 บาท
(นว.3 = 1 ตู้ ,นว.6 = 2 ตู)้
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การศึกษา

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

และสิ่งก่อสร้าง

งานบ้านงานครัว

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

และสิ่งก่อสร้าง

งานบ้านงานครัว

- เพื่อใช้ในการจัดการเรียน

- เตาอบขนม ขนาด 2 ชั้น 4 ถาด

การสอน

จานวน 1 ชุด

- เพื่อใช้ในกิจการโรงเรียน

- ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
จานวน 1 ชุดๆละ 202,200 บาท
ประกอบด้วย

-

-

-

63,800

-

สานักการศึกษา
(นว.5)

-

-

-

202,200

-

สานักการศึกษา
(นว.5)

- ผ้าม่านเวที
- ผ้าม่านหน้าต่าง
- ผ้าม่านประตู

หน้า 118

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
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การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

และสิ่งก่อสร้าง

งานบ้านงานครัว

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

85

86

การศึกษา

การศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

18,500

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เพื่อใช้ในการจัดการเรียน

-เครื่องผสมแป้ง

การสอน

จานวน 1 เครื่อง

ครุภณ
ั ฑ์

- เพื่อใช้ปรับและบังแสงแดด

-ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

และสิ่งก่อสร้าง

งานบ้านงานครัว

ในห้องเรียนมัธยมศึกษา 4 - 6

จานวน 4 ชุดๆ ละ 13,500 บาท

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ าน

- เครื่องพิมพ์ Multifunction

และสิ่งก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

ในงานสานักงาน

แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

(นว.1,2)

และจัดการเรียนการสอน

(Ink Tank Print) เครื่องละ 7,500 บาท

(ศพด.5,6)

สานักการศึกษา
(นว.5)

-

-

-

54,000

-

สานักการศึกษา
(นว.4)

-

-

-

105,000

-

สานักการศึกษา

จานวน 14 เครื่อง (นว.1=8, นว.2=3)
(ศพด.5=1,ศพด.6 =2)

หน้า 119

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
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การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

และสิ่งก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อใช้ในการจัดการ

- เครื่องคอมพิวเตอร์

เรียนการสอน

สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

1,663,200

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
(นว.1,4)

(จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 44 ชุด ๆ ละ 37,800 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) ชุดละ 22,000 บาท
2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ าร
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิถ์ ูกต้อง
ตามกฎหมาย ราคาชุดละ 3,800 บาท
3 ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ที่มลี ิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย
ราคาชุดละ 12,000 บาท/ชุด

(นว.1=4 เครือ่ ง, นว.4=40 เครือ่ ง)

หน้า 120

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
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การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

และสิ่งก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
- เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ าน

เป้าหมาย
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

164,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

สาหรับงานสานักงาน จานวน 5 ชุดๆละ
32,800 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One
สาหรับงานสานักงาน จานวน 5
เครื่องๆละ 17,000 บาท
2.ชุดโประแกรมระบบปฏิบตั กิ าร
ที่มลี ิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 5 ชุดๆละ 3,800 บาท
3.ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ที่มลี ิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 5 ชุดๆละ 12,000 บาท

หน้า 121

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
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การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

และสิ่งก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
- เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ าน

เป้าหมาย
-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

26,000

-

สานักการศึกษา

-

-

-

152,500

-

สานักการศึกษา

ชนิดขาวดา จานวน 10 เครื่อง
เครื่องละ 2,600 บาท
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การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

และสิ่งก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ าน

- เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 61 เครื่องๆละ 2,500 บาท

(นว.1,4)

(สานัก = 5, นว.1 = 4)

(ศพด1,2,3,5,6,7-12)

(นว.4 =40,ศพด.6 = 2)
(ศพด1,2,3,5,7-12 =10)
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การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

และสิ่งก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้จัดเก็บและส่ง

- เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงาน

เอกสารในระบบงาน

เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ

สารบรรณ สานักการศึกษา

แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่องๆละ

และสถานศึกษาในสังกัด

17,000 บาท

-

-

-

34,000

-

สานักการศึกษา

หน้า 122

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
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การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

และสิ่งก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ าน

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน

ในงานสานักงาน

สานักงาน จานวน 2 ชุด ๆ ละ

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

65,600

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
(ศพด.6)

32,800 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า19 นิ้ว)
ชุดละ 17,000 บาท/เครื่อง
2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ าร
ชุดละ 3,800 บาท/ชุด
3 ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ชุดละ 12,000 บาท/ชุด

หน้า 123

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
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การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

และสิ่งก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ าน

-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ในงานสานักงาน

สาหรับงานสานักงาน

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

31,800

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
(ศพด.9)

จานวน 1 ชุดๆละ 31,800 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สาหรับงานสานักงาน
ชุดละ 16,000 บาท/เครื่อง
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ าร
ชุดละ 3,800 บาท/ชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ชุดละ 12,000 บาท/ชุด
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การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

และสิ่งก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

-เพื่อป้องกันการลักขโมย

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง

และดูแลระบบความ

จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย

ปลอดภัยศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย

-

-

-

250,000

-

สานักการศึกษา
(ศพด.4)

จานวน 8 ตัว
2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
หน้า 124

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวน 1 ชุด
3.โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง
4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
5.เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 1 kVA
จานวน 1 เครื่อง
95

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ

และสิ่งก่อสร้าง
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การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง

- เพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้

- พื้นยางสาเร็จรูป จานวน 1 ชุด

-

-

-

97,900

-

ของเด็กนักเรียน
ครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ

- เพื่อเสริมพัฒนาการทางร่างกาย
ให้กบั เด็กเล็กและสื่อการเรียน

สานักการศึกษา
(นว.4)

-

- สระว่ายน้าพลาสติก (สาเร็จรูป)
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 สระ

-

-

63,500

-

สานักการศึกษา
(ศพด.6)

การสอนและฝึกทักษะชีวิต
วิธีปอ้ งกันการจมน้าในเด็กปฐมวัย

รวม

-

-

-

24,470,100

-

หน้า 125

ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
4. แผนงานสาธารณสุข
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เครื่องพิมพ์บตั รคิว จานวน 1 ชุด พร้อม
ติดตั้งระบบ (ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
240,000
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพียงพอ
ในการให้บริการประชาชน

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑ์เดิมที่
- โทรศัพท์แบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์
เสื่อมสภาพ และเพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์ จานวน 10 ชุดๆ ละ 4,000 บาท
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
(ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 จานวน 3 ชุด
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 จานวน 2 ชุด
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 จานวน 3 ชุด
งานไตเทียม จานวน 1 ชุด
และงานพยาธิ จานวน 1 ชุด )

-

-

-

40,000

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
3 สาธารณสุข ครุภณ
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑ์เดิมที่
- ตู้เก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก แบบเหล็ก
เสื่อมสภาพ และเพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์ จานวน 2 ตู้ๆ ละ 7,900 บาท
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
(ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3)

-

-

-

15,800

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
4. แผนงานสาธารณสุข
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
8,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
4 สาธารณสุข ครุภณ
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑ์เดิมที่
- โต๊ะทางาน จานวน 1 ชุด (ศูนย์บริการ
เสื่อมสภาพ และเพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์ สาธารณสุขที่ 3)
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
5 สาธารณสุข ครุภณ
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑ์เดิมที่
- เก้าอี้สานักงาน แบบมีล้อเลื่อน และมีพนักพิง
เสื่อมสภาพ และเพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์ จานวน 8 ตัวๆละ 4,500 บาท
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
(ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 จานวน 4 ตัว
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 จานวน 4 ตัว)

-

-

-

36,000

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
6 สาธารณสุข ครุภณ
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑ์เดิมที่
- เก้าอี้รับแขก ไม่มีล้อเลื่อน มีที่ทา้ วแขน
เสื่อมสภาพ และเพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์ และมีพนักพิง จานวน 10 ตัวๆละ
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
3,500 บาท (ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3)

-

-

-

35,000

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
7 สาธารณสุข ครุภณ
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบตั ิงาน

-

-

-

15,000

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- โต๊ะพับอเนกประสงค์ จานวน 3 ตัว
ตัวละ 5,000 บาท (ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3)

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
4. แผนงานสาธารณสุข
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น 83,000
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด 20,000 บีทยี ู จานวน 2 เครื่อง ๆละ
41,500 บาท พร้อมติดตั้ง
(ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4)

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
8 สาธารณสุข ครุภณ
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑ์เดิมที่
เสื่อมสภาพ

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
9 สาธารณสุข ครุภณ
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบตั ิงาน

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
10 สาธารณสุข ครุภณ
และสิ่งก่อสร้าง สานักงาน

- เพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑ์เดิมที่
- เครื่องทาลายเอกสารแบบตัดตรง
เสื่อมสภาพ และเพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์ ทาลายครั้งละ 10 แผ่น จานวน 1 เครื่อง
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
(ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6)

- โต๊ะทางาน จานวน 7 ชุดๆ ละ 7,000 บาท
(ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 จานวน 4 ชุด
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 จานวน 2 ชุด
และงานแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 4 จานวน 1 ชุด)

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

-

-

49,000

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

-

-

20,000

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
4. แผนงานสาธารณสุข
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
11 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา - เพื่อให้บริการประชาชน
และสิ่งก่อสร้าง และเผยแพร่ ที่มารอรับบริการ

- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ
1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง (คลินิกทันตกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2)

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพียงพอ
12 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง งานบ้านงานครัว ในการปฏิบตั ิงาน

- เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์
จานวน 1 เครื่อง (งานกายภาพและ
อาชีวบาบัด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
13,500

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

-

-

200,000

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อแบ่งสัดส่วนพื้นที่ให้บริการ - ม่านกั้นห้องพร้อมติดตั้ง จานวน 7 ชุด
13 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง งานบ้านงานครัว ประชาชน
(ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4)

-

-

-

37,500

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อกันแสงพื้นที่ให้บริการ
14 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง งานบ้านงานครัว ประชาชน

-

-

-

14,500

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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- ม่านม้วนกันแสง พร้อมติดตั้ง
จานวน 5 ชุด (ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4)

ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
4. แผนงานสาธารณสุข
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑ์เดิมที่
15 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
- เครื่องกดน้าร้อน น้าเย็น และ น้าธรรมดา
และสิ่งก่อสร้าง งานบ้านงานครัว เสื่อมสภาพ และเพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์ (พร้อมถังน้า) จานวน 1 ชุด (ศูนย์บริการ
เพียงพอในการให้บริการ
สาธารณสุขที่ 5)
ประชาชน
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพียงพอ
16 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง งานบ้านงานครัว ในการปฏิบตั ิงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
9,800

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

-

-

38,900

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อแบ่งสัดส่วนพื้นที่ให้บริการ - ผ้าม่านพร้อมราง และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
17 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง งานบ้านงานครัว ประชาชน
จานวน 8 ชุด (ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2)

-

-

-

70,400

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑ์ที่เสื่อม
18 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง งานบ้านงานครัว สภาพ และเพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์
เพียงพอในการปฏิบตั ิงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค

-

-

14,700

-

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- เครื่องอบผ้า ขนาด 10 กิโลกรัม จานวน
1 เครื่อง (ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2)

- ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จานวน 1 ตู้
(กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค)
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
4. แผนงานสาธารณสุข
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
19 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อจัดหาครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
และสิ่งก่อสร้าง วิทยาศาสตร์ สาหรับใช้ในการให้บริการแก่
หรือการแพทย์ ประชาชน

- เครื่องฉายแสง จานวน 1 เครื่อง
(คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6)

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑ์เดิมและ
20 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง วิทยาศาสตร์ เพือ่ จัดหาครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
หรือการแพทย์ สาหรับใช้ในการให้บริการแก่
ประชาชน

- ยูนิตทาฟัน พร้อมอุปกรณ์ จานวน 2 ชุด
ชุดละ 460,000 บาท (คลินิกทันตกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6)

-

-

-

-

920,000

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อจัดหาครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
21 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง วิทยาศาสตร์ ให้เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
หรือการแพทย์ และให้บริการแก่ประชาชน

- เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออบไอน้า (Autoclave)
ขนาดไม่ต่ากว่า 24 ลิตร จานวน 1 เครื่อง
(คลินกิ ทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6)

-

-

-

120,000

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อจัดหาครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
22 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง วิทยาศาสตร์ ให้เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
หรือการแพทย์ และให้บริการแก่ประชาชน

- เครื่องซีลปิดผนึก จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

35,000

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

(คลินกิ ทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3)

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
4. แผนงานสาธารณสุข
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
400,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อจัดหาครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
23 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง วิทยาศาสตร์ ให้เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
หรือการแพทย์ และให้บริการแก่ประชาชน

- ตู้เก็บวัคซีน จานวน 2 ตู้ๆ ละ
200,000 บาท (ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
จานวน 1 ตู้ และงานพยาธิวทิ ยา จานวน
1 ตู้)

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
24 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อจัดหาครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
และสิ่งก่อสร้าง วิทยาศาสตร์ สาหรับใช้ในการให้บริการแก่
หรือการแพทย์ ประชาชน

- เครื่องชั่งน้าหนักเด็กแบบนอน พร้อม
แถบวัดความยาว จานวน 1 เครื่อง
(ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3)

-

-

-

5,000

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
25 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อจัดหาครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
และสิ่งก่อสร้าง วิทยาศาสตร์ สาหรับใช้ในการให้บริการแก่
หรือการแพทย์ ประชาชน

- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน
ชนิดอัตโนมัติ จานวน 4 เครื่องๆ ละ
70,000 บาท (ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
จานวน 2 เครื่อง และศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 3 จานวน 2 เครื่อง)

-

-

-

280,000

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อจัดหาครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
26 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง วิทยาศาสตร์ ให้เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
หรือการแพทย์ และให้บริการแก่ประชาชน

- เครื่องอุ่นเชื้อด้วยแสงฟลูออเรสเซนต์
แบบ 12 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
(ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6)

-

-

-

100,000

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
4. แผนงานสาธารณสุข
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
1,100,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
27 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อจัดหาครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
และสิ่งก่อสร้าง วิทยาศาสตร์ สาหรับใช้ในการให้บริการแก่
หรือการแพทย์ ประชาชน

- เครื่องออกกาลังกายแขนขา สาหรับผู้ปว่ ย
ทางระบบประสาท จานวน 2 เครื่องๆ ละ
550,000 บาท (งานกายภาพและ
อาชีวบาบัด)

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
28 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
และสิ่งก่อสร้าง วิทยาศาสตร์ อนามัยแม่และเด็ก
หรือการแพทย์

- เครื่องชั่งน้าหนักเด็กทารกพร้อม
ที่วดั ส่วนสูง แบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
(กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ)

-

-

7,000

-

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
29 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อสนับสนุนการดาเนินการ
และสิ่งก่อสร้าง วิทยาศาสตร์ ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร
หรือการแพทย์ สถานประกอบการร้านอาหาร

- เครื่องวัดอุณหภูมิสาหรับอาหาร จานวน
2 เครื่องๆ ละ 25,000 บาท
(กลุ่มงานสุขาภิบาล)

-

-

-

50,000

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

-

-

18,000

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
30 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า
และสิ่งก่อสร้าง และวิทยุ

-เพื่อจัดหาครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง จานวน 4 ชุด
ให้เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
ชุดละ 4,500 บาท
และให้บริการแก่ประชาชน
(ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3)

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
4. แผนงานสาธารณสุข
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

31 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
และสิ่งก่อสร้าง และวิทยุ

-เพื่อจัดหาครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ลาโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 วัตต์
จานวน 1 ตัว (งานแพทย์แผนไทย)
ให้เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
และให้บริการแก่ประชาชน

32 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
และสิ่งก่อสร้าง และวิทยุ

- เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
สุขาภิบาลอาหาร ตลาดและงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการค้าร้านอาหาร
และประชาชนทั่วไป

33 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์ดนตรี - เพื่อใช้ในการทากิจกรรม
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
และสิ่งก่อสร้าง และนาฏศิลป์ ส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
ด้วยดนตรีไทยเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
11,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- เครื่องขยายเสียงแบบโทรโข่ง
กาลังขับ 15 วัตต์ สูงสุด 23 วัตต์
จานวน 2 เครื่องๆ ละ 4,000 บาท
(กลุ่มงานสุขาภิบาล)

-

-

-

8,000

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- เครื่องดนตรีไทย จานวน 17 รายการ
ดังนี้ (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ)
1. รางระนาดเอก จานวน 1 ราง
ราคา 31,000 บาท
2. ผืนระนาดเอก จานวน 1 ผืน
ราคา 21,000 บาท
3. รางระนาดทุ้ม จานวน 1 ราง
ราคา 31,000 บาท

-

-

244,500

-

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
4. แผนงานสาธารณสุข
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4. ผืนระนาดทุ้ม จานวน 1 ผืน
ราคา 13,000 บาท
5. รางฆ้องวงใหญ่ จานวน 1 ราง
ราคา 15,000 บาท
6. ลูกฆ้องวงใหญ่ ชนิดฆ้องหล่อ จานวน 1 ชุด
ราคา 9,500 บาท
7. รางฆ้องวงเล็ก จานวน 1 ราง
ราคา 15,000 บาท
8. ลูกฆ้องวงเล็ก ชนิดฆ้องหล่อ จานวน 1 ชุด
ราคา 9,500 บาท
9. ปี่ใน จานวน 1 เลา ราคา 3,000 บาท
10. ปี่มอญ จานวน 1 เลา ราคา 4,200 บาท
11. ขลุ่ยเพียงออ จานวน 2 เลาๆละ 1,900
บาท
12. ซอด้วง จานวน 2 คันๆละ 5,500 บาท
13. ซออู้ จานวน 2 คันๆละ 6,000 บาท
หน้า 135

ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
4. แผนงานสาธารณสุข
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

14. จะเข้ จานวน 1 ตัว ราคา 14,000 บาท
15. ขิมผีเสื้อ จานวน 1 ตัว ราคา 7,500 บาท
16. ขิมคางหมู จานวน 1 ตัว ราคา 8,000 บาท
17. อังกะลุง 14 ตับ จานวน 4 ชุดๆ ละ
9,000 บาท
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
34 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์

- เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพียงพอ
- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ
ในการปฏิบตั ิงาน และให้บริการ LED ขาวดา จานวน 3 เครื่องๆ ละ
ประชาชน
10,000 บาท
(ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 จานวน 1 เครื่อง
งานวิชาการการแพทย์ จานวน 1 เครื่อง
และคลินิกแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 6 จานวน 1 เครื่อง)

-

-

-

30,000

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
35 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์

- เพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑ์เดิมที่
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
เสื่อมสภาพ และเพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์ พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 14 เครื่องๆ
เพียงพอในการปฏิบตั ิงานและให้ ละ 4,300 บาท (ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1

-

-

-

60,200

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
4. แผนงานสาธารณสุข
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

36 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

บริการประชาชน

จานวน 1 เครื่อง,ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4
จานวน 1 เครื่อง,คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 2 จานวน 1 เครื่อง, คลินิก
ทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3
จานวน 1 เครื่อง คลินิกทันตกรรม ศูนย์
บริการสาธารณสุขที่ 4 จานวน 1 เครื่อง,
คลินิกแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 2 จานวน 1 เครื่อง
คลินิกแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 4 จานวน 1 เครื่อง
งานเภสัชกรรม จานวน 5 เครื่อง, และ
งานวิชาการการแพทย์ จานวน 2 เครื่อง)

- เพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑ์เดิมที่
เสื่อมสภาพ และเพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์
เพียงพอในการปฏิบตั ิงานและให้
บริการประชาชน

- เครื่องพิมพ์ฉลากยาแบบใช้ความร้อน
จานวน 3 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท
(คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
จานวน 1 เครื่อง ,ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5
จานวน 1 เครื่อง ,และคลินิกทันตกรรมศูนย์
บริการสาธารณสุขที่ 6 จานวน 1 เครื่อง)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

-

-

-

45,000

2565
(บาท)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
4. แผนงานสาธารณสุข
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
37 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

- เพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑ์เดิมที่
เสื่อมสภาพ และเพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์
เพียงพอในการปฏิบตั ิงานและให้
บริการประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
จานวน 9 ชุดๆ ละ 32,800 บาท
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จานวน 4 ชุด ,คลินิก
แพทย์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
จานวน 1 ชุด ,คลินิกกายภาพบาบัด ศูนย์
บริการสาธารณสุขที่ 2 จานวน 1 ชุด, คลินิก
กายภาพบาบัด ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6
จานวน 1 ชุด,และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4
จานวน 2 ชุด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
ราคา 17,000 บาท/ชุด
2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ สาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ราคา 3,800 บาท/ชุด
3.ชุดโปรแกรมจัดการสานักงานที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฏหมาย ราคา 12,000 บาท/ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
164,000
(5 ชุด)

2565
(บาท)
131,200
(4 ชุด)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
4. แผนงานสาธารณสุข
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

38 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์

- เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบตั ิงาน

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 1 ชุดๆละ 31,800 บาท
(กลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน ราคา 16,000 บาท/ชุด
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ราคา 3,800 บาท/ชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงานที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฏหมาย ราคา 12,000 บาท/ชุด

39 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์

- เพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑ์เดิมที่
เสื่อมสภาพ และเพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์
เพียงพอในการปฏิบตั ิงานและให้
บริการประชาชน

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จานวน 1 ชุดๆละ 45,800 บาท
(ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 ราคา 30,000 บาท/ชุด
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ สาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ราคา 3,800 บาท/ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
31,800

-

-

-

45,800

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
4. แผนงานสาธารณสุข
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงานที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฏหมาย ราคา 12,000 บาท/ชุด
40 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์

41 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์

- เพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑ์เดิมที่
เสื่อมสภาพ และเพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์
เพียงพอในการปฏิบตั ิงานและให้
บริการประชาชน

- เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบตั ิงานและให้บริการ
ประชาชน

- เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 14 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท

-

-

-

25,000

10,000

(10 เครื่อง)

(4 เครื่อง)

5,600

-

(งานแพทย์แผนไทย จานวน 1 เครื่อง
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 จานวน 7 เครื่อง
คลินกิ กายภาพบาบัด ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
จานวน 1 เครื่อง
คลินกิ กายภาพบาบัด ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6
จานวน 1 เครื่อง
และฝ่ายบริหารงานทั่วไป จานวน 4 เครื่อง)

- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) จานวน 8 เครื่อง
เครื่องละ 700 บาท (ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 2 จานวน 3 เครื่อง
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 จานวน 3 เครื่อง
และกลุ่มงานสุขาภิบาล จานวน 2 เครื่อง)

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน้า 140

ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
4. แผนงานสาธารณสุข
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

42 สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบตั ิงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่องๆละ
17,000 บาท (กลุ่มงานสุขาภิบาล)

รวม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
34,000

-

-

266,200

3,481,300

2565
(บาท)
-

1,104,700

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน้า 141

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

สังคม

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

สงเคราะห์

และสิ่งก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ าน และพัฒนางาน

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน

ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สานักงาน จานวน 1 ชุด ๆ ละ

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

32,800

-

กองสวัสดิการสังคม

-

-

-

2,600

-

กองสวัสดิการสังคม

32,800 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า19 นิ้ว)
ชุดละ 17,000 บาท/เครื่อง
2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ าร
ชุดละ 3,800 บาท/ชุด
3 ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ชุดละ 12,000 บาท/ชุด

2

สังคม

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

สงเคราะห์

และสิ่งก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ าน และพัฒนางาน

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หรือชนิด LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 2,600 บาท
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

3

สังคม

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

สงเคราะห์

และสิ่งก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ าน และพัฒนางาน

- เครื่องคอมพิวเตอร์

ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

37,800

-

กองสวัสดิการสังคม

-

-

-

5,000

-

กองสวัสดิการสังคม

-

-

-

78,200

-

(จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 37,800 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) ชุดละ 22,000 บาท
2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ าร
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิถ์ ูกต้อง
ตามกฎหมาย ราคาชุดละ 3,800 บาท
3 ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ชุดละ 12,000 บาท/ชุด

4

สังคม

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ

ครุภณ
ั ฑ์

สงเคราะห์

และสิ่งก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ าน และพัฒนางาน

- เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จานวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท
รวม

หน้า 143

ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ แผนงาน หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ
และขนส่ง

- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 4 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ
ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนต์ไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์
กระบะบรรทุกมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 ลูกบาศก์เมตร ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค
ยกเทได้น้ําหนักไม่น้อยกว่า 3 ตัน
พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจํารถ
จํานวน 4 คัน ๆ ละ 950,000 บาท

-

-

-

3,800,000

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ

2 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ
และขนส่ง

- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- รถบรรทุกอเนกประสงค์ (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ
มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

-

-

-

5,250,000

-

สํานักการช่าง
งานสถานที่

พื้นกระบะยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร
พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจํารถ
จํานวน 3 คันๆละ 1,750,000 บาท
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ แผนงาน หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ
และขนส่ง

- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- รถยนต์บรรทุกชานเลื่อนแบบ HOOK LIFT
ติดตั้งกว้านไฮดรอลิค ด้านหน้าตัวรถชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงม้า
ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า พร้อมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ประจํารถ จํานวน 1 คัน

-

-

-

3,800,000

-

สํานักการช่าง
งานศูนย์เครื่อง
จักรกล

4 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ
และขนส่ง

- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- รถยนต์บรรทุกแบบเทท้าย ชนิด 6 ล้อ
ยกเทท้ายด้วยระบบไฮโดรลิคดันใต้ทอ้ งกระบะรถ
กระบอกไฮโดรลิคเป็นแบบทํางานสองทาง
(DOUBLE ACTING) ตัวรถยนต์ชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า
200 แรงม้า พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์
ประจํารถ จํานวน 1 คัน

-

-

-

3,500,000

-

สํานักการช่าง
งานบํารุงรักษาทาง
และสะพาน

5 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ
และขนส่ง

- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์อัตโนมัติ จํานวน 1 คัน

-

-

-

51,900

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ํา
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ แผนงาน หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ
และขนส่ง

- เพื่อจัดหายานพาหนะทดแทน
ยานพาหนะเดิมที่เสื่อมสภาพเพื่อ
ให้เพียงพอต่อการให้บริการ
เก็บขนมูลฝอย

- รถบรรทุกมูลฝอยแบบเทท้าย ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. ชนิด 6 ล้อ จํานวน
2 คันๆละ 3,500,000 บาท
(กลุ่มงานบริการจัดการมูลฝอย)

-

-

-

-

7,000,000

สานักการ
สาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

7 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ
และขนส่ง

- เพื่อจัดหายานพาหนะให้
เพียงพอต่อการให้บริการ
เก็บขนมูลฝอย

- รถยนต์บรรทุกมูลฝอย ชนิด 10 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 240 แรงม้า พร้อม
ติดตั้งชุดไฮดรอลิกยกภาชนะตู้อัดขยะ
จํานวน 1 คัน (กลุ่มงานบริการจัดการมูลฝอย)

-

-

-

6,200,000

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

8 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้าง

- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- รถขุดไฮโดรลิค เครื่องยนต์ดีเซล มีความจุบุ้งกี๋
ไม่น้อยกว่า 0.3 ลบ.ม.พร้อมใบมีดดันดิน

-

-

-

3,500,000

-

สํานักการช่าง
งานบํารุงรักษาทาง
และสะพาน

มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 68 แรงม้า
มีน้ําหนักขณะปฏิบตั ิงานไม่น้อยกว่า 6,500 กก.
พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจํารถ
จํานวน 1 คัน
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ แผนงาน หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้าง

- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ
มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 98 แรงม้า
ที่รอบเครื่องยนต์ 2,200 รอบ/นาที
บุ้งกี๋ตักหน้ามีความจุไม่น้อยกว่า 1.0 ลบ.ม.
บุ้งกี๋ขุดหลังมีความจุไม่น้อยกว่า 0.2 ลบ.ม.
พร้อมหัวเจาะไฮดรอลิค พร้อมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ประจํารถ จํานวน 1 คัน

-

-

-

5,500,000

-

สํานักการช่าง
งานบํารุงรักษาทาง
และสะพาน

10 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้าง

- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- รถบดสั่นสะเทือน ล้อหน้าเป็นเหล็กผิวเรียบ
ล้อหลังเป็นยาง จํานวน 4 ล้อ (ขนาดเดียวกัน)
น้ําหนักขณะปฏิบตั ิงาน ไม่น้อยกว่า 3,900
กิโลกรัม เครื่องยนต์ดีเซล มีกําลังแรงม้า
ไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์
2,600 รอบ/นาที พร้อมอุปกรณ์ประจํารถ
จํานวน 1 คัน

-

-

-

2,850,000

-

สํานักการช่าง
งานบํารุงรักษาทาง
และสะพาน
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ แผนงาน หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้าง

- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั งิ าน

- เครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
30,000 บาท (งานช่างศิลป์ จํานวน 1 เครื่อง
ฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 1 เครื่อง และ
งานบํารุงรักษาทางและสะพาน จํานวน 1 เครื่อง)

-

-

-

90,000

-

สํานักการช่าง

12 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้าง

- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- เครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง

-

-

-

21,000

-

สํานักการช่าง
งานบํารุงรักษาทาง
และสะพาน

13 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้าง

- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- ปั้มลมโรตารี่ ขนาดกําลังมอเตอร์ 3 แรงม้า
ถังเก็บลม ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร
จํานวน 1 เครื่อง

-

-

-

15,000

-

สํานักการช่าง

14 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้าง

- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- นั่งร้านเหล็ก ขนาด 0.90 x 1.22 เมตร
จํานวน 200 ชุด ๆ ละ 3,200 บาท

-

งานช่างศิลป์

-

-

640,000

-

สํานักการช่าง
งานสถานที่
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ แผนงาน หมวด

ประเภท

15 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง กีฬา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เพื่อให้มีที่พกั ผ่อน และ
ออกกําลังกายสําหรับเด็ก
เสริมสร้างสมรรถภาพทางด้าน
ร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

- เครื่องเด็กเล่น พร้อมติดตั้งภายใน
อุทยานมกุฎรมยสราญ จํานวน 5 ชุด
ประกอบด้วย
1. เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จํานวน 4 ชุด
2. เครื่องเล่นประเภทสปริงและชุดแกว่ง
จํานวน 1 ชุด

-

-

-

9,300,000

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ

16 เคหะและ ค่าครุภณ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง วิทยาศาสตร์ ปฏิบตั ิงาน
หรือการแพทย์

- เครื่องวัดแสง เสียง ความชื่นและอุณหภูมิ
จํานวน 1 เครื่อง

-

-

-

10,000

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ

17 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง งานบ้าน
งานครัว

- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
จํานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท

-

-

-

190,000

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ

18 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง งานบ้าน
งานครัว

- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- เครื่องซักผ้า ขนาด 25 กิโลกรัม
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 48,200 บาท

-

-

-

96,400

-

สํานักการช่าง
งานสถานที่
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6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ แผนงาน หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

19 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง งานบ้าน
งานครัว

- เพื่อทดแทนภาชนะรองรับ
มูลฝอยเดิมที่เสื่อมสภาพและเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
มูลฝอย

- ภาชนะรองรับมูลฝอยแบบตู้คอนเทนเนอร์
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. จํานวน
10 ใบๆละ 500,000 บาท (กลุ่มงานบริการ
จัดการมูลฝอย)

-

-

-

5,000,000

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

20 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง งานบ้าน
งานครัว

- เพื่อทดแทนภาชนะรองรับ
มูลฝอยเดิมที่เสื่อมสภาพและเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
มูลฝอย

- ภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า
660 ลิตร จํานวน 50 ใบๆละ 25,000 บาท
(กลุ่มงานบริการจัดการมูลฝอย)

-

-

-

1,250,000

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

21 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง งานบ้าน
งานครัว

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ -ภาชนะตู้อัดขยะมูลฝอย ขนาดความจุ
มูลฝอยบริเวณตลาดสดเทศบาล
ไม่น้อยกว่า 16 ลบ.ม. จํานวน 2 ตู้ พร้อมชุด
นครนนทบุรี
ไฮดรอลิกยกรถเข็นแบบเคลื่อนที่ได้ จํานวน
1 ชุด (กลุ่มงานบริการจัดการมูลฝอย)

-

-

-

4,860,000

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

22 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง งานบ้าน
งานครัว

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ - รถเข็นสแตนเลส จํานวน 20 คันๆละ
มูลฝอย
25,000 บาท (กลุ่มงานบริการจัดการมูลฝอย)

-

-

-

500,000

-

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ แผนงาน หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

23 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง สํานักงาน

- เพื่อใช้ในงานพิธตี ่าง ๆ

- โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
50,000 บาท

-

-

-

100,000

-

สํานักการช่าง
งานสถานที่

24 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง สํานักงาน

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทยี ู พร้อม
ติดตั้ง จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 28,600 บาท

-

-

-

286,000

-

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธาและ
สุขาภิบาล

25 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง สํานักงาน

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทยี ู พร้อม
ติดตั้ง จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท

-

-

-

115,000

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายการระบายน้ํา

26 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง โรงงาน

- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- สว่านกระแทก ขนาด 710 วัตต์ จํานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 10,700 บาท (งานสถานที่
จํานวน 1 เครื่อง และงานช่างศิลป์ จํานวน
1 เครื่อง)

-

-

-

21,400

-

สํานักการช่าง

27 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง โรงงาน

- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- สว่านกระแทกไร้สาย ขนาด 12 โวลท์
จํานวน 1 เครื่อง

-

-

-

10,700

-

สํานักการช่าง

งานสถานที่
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6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ แผนงาน หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

28 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง โรงงาน

- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- สว่านไขควงไร้สาย ขนาด 30 วัตต์
จํานวน 1 เครื่อง

-

-

-

13,000

-

สํานักการช่าง
งานช่างศิลป์

29 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง โรงงาน

- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง

-

-

-

5,500

-

สํานักการช่าง
งานช่างศิลป์

30 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง โรงงาน

- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- เลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 1,500 วัตต์
จํานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท

-

-

-

300,000

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ

31 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง โรงงาน

- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- เครื่องเชื่อม 3 ระบบ จํานวน 1 เครื่อง

-

-

-

23,000

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ

32 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ค่าบํารุงรักษา - เพื่อใช้สําหรับกวาดตะกอนทั้ง
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง และปรับปรุง ด้านบนของผิวน้ําและด้านล่าง
ครุภณ
ั ฑ์
ของถังตกตะกอนตลอดแนว
ความยาวของถังตกตะกอนและ
นําตะกอน (จุลินทรีย)์ กลับไป
ใช้ที่บอ่ เติมอากาศให้มี

- ซ่อมแซมเครื่องกวาดตะกอนพร้อมชุด
เกียร์ขับและชุดเฟืองขับ หมายเลข 2

-

-

-

960,000

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ํา
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เทศบาลนครนนทบุรี
6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ แผนงาน หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประสิทธิภาพและให้น้ําทิ้งผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย
กําหนด
33 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ค่าบํารุงรักษา - เพื่อเติมอากาศให้กับจุลินทรีย์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง และปรับปรุง นําไปใช้ในการย่อยสลายสาร
ครุภณ
ั ฑ์
อินทรีย์ให้การบําบัดน้ําเสียชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ทําให้น้ําทิ้งมีค่าตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด

- ซ่อมแซมเครื่องเติมอากาศ
(HV TURBO) หมายเลข 3

-

-

-

7,900,000

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ํา

ั ฑ์
34 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง สํารวจ

- เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 150 เมตร
จํานวน 1 เครื่อง

-

-

-

15,000

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ

- เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 52,000 บาท
(งานสถานที่ จํานวน 1 เครื่อง และงานช่างศิลป์
จํานวน 1 เครื่อง)

-

-

-

104,000

-

สํานักการช่าง

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

ั ฑ์ไฟฟ้า - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
35 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ปฏิบตั ิงาน
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง และวิทยุ
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6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ แผนงาน หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ั ฑ์ไฟฟ้า - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
36 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ปฏิบตั ิงาน
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง และวิทยุ

- เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน
ขนาดไม่น้อยกว่า 600 V จํานวน 1 เครื่อง

-

-

-

15,000

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ

ั ฑ์ไฟฟ้า - เพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่าง
37 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
รอบพื้นที่สาธารณะ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง และวิทยุ
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และลดปริมาณการใช้กระแส
ไฟฟ้า

- โคมไฟฟ้าสาธารณะสําหรับติดตั้ง บริเวณ
ซอยพิบลู สงคราม 2 (ทางเดินเท้า)
โคมไฟ LED ขนาด 55 วัตต์ จํานวน 29 ชุด
ชุดละ 25,000 บาท

-

-

-

725,000

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ

ั ฑ์ไฟฟ้า - เพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่าง
38 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
รอบพื้นที่สาธารณะ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง และวิทยุ

- โคมไฟฟ้าสาธารณะสําหรับติดตั้ง บริเวณ
ทางเดินเท้าเลียบคลองบางเขน
โคมไฟ LED ขนาด 30 วัตต์ จํานวน 121ชุด
ชุดละ 33,500 บาท

-

-

-

4,053,500

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ

ั ฑ์ไฟฟ้า - เพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่าง
39 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
รอบพื้นที่สาธารณะ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง และวิทยุ

- โคมไฟฟ้า LED ขนาด 55 วัตต์ จํานวน
200 ชุดๆละ 15,000 บาท

-

-

-

3,000,000

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ แผนงาน หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ั ฑ์ไฟฟ้า - เพื่อใช้ในงานรัฐพิธตี ่างๆ และ
40 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง และวิทยุ
บริการประชาชนในเขตเทศบาลฯ

- โคมไฟฟ้า LED Flood Light ขนาด 210
วัตต์ จํานวน 40 โคม ๆ ละ 34,300 บาท

-

-

-

1,372,000

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ

ั ฑ์ไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทศั น์
41 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
(โครงการติดตั้งเสาไฟ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง และวิทยุ
ประติมากรรม บริเวณศาลากลาง
จังหวัดนนทบุรี หลังเก่า)

- โคม LED ขนาด 150 วัตต์ จํานวน 14 ชุด
ชุดละ 32,000 บาท

-

-

-

448,000

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ

ั ฑ์ไฟฟ้า -เพื่อทําการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
42 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง และวิทยุ
(โครงการปรับปรุงสะพานลอย
คนเดินข้ามและไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณสะพานลอยถนนนนทบุรี 1)

- โคม LED ขนาด 30 วัตต์ จํานวน 30 ชุด
ชุดละ 5,000 บาท
- โคม LED ขนาด 14 วัตต์ จํานวน 34 ชุด
ชุดละ 3,800 บาท

-

-

-

279,200

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ

43 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง การเกษตร

- เครื่องสูบน้ํา ขนาด 0.15 ลบ.ม./วินาที
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด
จํานวน 2 เครื่อง

-

-

-

1,530,000

-

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน
- เพื่อโครงการก่อสร้างถนน
พร้อมรางวี และท่อระบายน้ํา
ค.ส.ล. ซอยรัตนาธิเบศร์ 22
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ แผนงาน หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

44 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง การเกษตร

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน
- เพื่อโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ํา
ซอยงามวงศ์วาน 29

- เครื่องสูบน้ํา ขนาด 0.15 ลบ.ม./วินาที
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด
จํานวน 2 เครื่อง

-

-

-

1,530,000

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายการระบายน้ํา

45 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง การเกษตร

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบําบัดน้ําเสีย
- เพื่อช่วยเร่งระบายน้ําฝน
ในช่วงฤดูฝน และลดปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

- เครื่องสูบน้ําเสีย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ประชานิเวศน์ ปริมาณสูบน้ําเสีย ไม่น้อยกว่า
0.45 ลบ.ม./วินาที อัตราการสูบส่งสูง
ไม่น้อยกว่า 12 เมตร กําลังไฟฟ้า 380 โวลต์
50 เฮิร์ต 3 เฟส จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
2,321,900 บาท

-

-

-

9,287,600

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายจัดการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน

- เครื่องตัดหญ้า ขนาด 1.6 เมตร จํานวน
1 เครื่อง

-

46 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง การเกษตร

คุณภาพน้ํา

-

-

75,000

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ แผนงาน หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
47 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ การปฏิบตั ิงาน
- เพื่อใช้ในการออกแบบและ
กําหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง
กําแพงกันดิน ก่อสร้างสถานี
สูบน้ํา บ่อสูบน้ํา ของเทศบาล
นครนนทบุรี
- เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ออกแบบและประมาณราคา
- เพื่อสามารถสนับสนุนระบบ
GIS การจัดทําแผนที่ รัฐบาล
ดิจิทลั นโยบายการพิจารณา
อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ให้มีเพียงพอแก่การปฏิบตั ิงาน

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จํานวน 16 ชุด ราคาชุดละ
37,800 บาท (ฝ่ายการระบายน้ํา จํานวน
5 ชุด และส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
จํานวน 11 ชุด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 ราคา 22,000 บาท/ชุด
2.ชุดโปรมแกรมระบบปฏิบตั ิการฯ
ราคา 3,800 บาท/ชุด
3.ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานฯ
ราคา 12,000 บาท/ขุด

-

-

-

604,800

-

สํานักการช่าง

ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
48 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
จํานวน 16 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
(ฝ่ายการระบายน้ํา จํานวน 5 เครื่อง และ
ส่วนควบคุมอาคารฯ จํานวน 11 เครื่อง)

-

-

-

40,000

-

สํานักการช่าง
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ แผนงาน หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

49 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

-

-

-

8,900

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายการระบายน้ํา

50 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ
15,000 บาท
(ฝ่ายการระบายน้ํา จํานวน 1 เครื่อง และ
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง จํานวน
2 เครื่อง)

-

-

-

45,000

-

สํานักการช่าง

51 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
- เพื่อให้เพียงพอต่อการทํางาน
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network สําหรับกระดาษขนาด A3
จํานวน 2 เครื่องๆละ 54,000 บาท

-

-

-

108,000

-

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
อาคารและผังเมือง

52 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง อื่นๆ

- เครื่องตักขยะอัตโนมัติ ขนาด 1.80x3.50
เมตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณคลอง
บางขวางข้างห้างเมเจอร์นนทบุรี จํานวน
2 เครื่อง

-

-

-

8,000,000

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายการระบายน้ํา

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี
6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ แผนงาน หมวด

ประเภท

53 เคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ ที่ดิน ครุภณ
ชุมชน และสิ่งก่อสร้าง อื่นๆ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ํา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- มอเตอร์ไฟฟ้าขับบานประตูระบายน้ํา
ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
บริเวณสถานีสูบน้ําแยกพงษ์เพชร และสถานี
สูบน้ําซอยทานสัมฤทธิ์ 10 จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 250,000 บาท

รวม

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

500,000

-

สํานักการช่าง
ฝ่ายการระบายน้ํา

-

-

-

97,899,900

7,000,000
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

สร้างความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
เข้มแข็งของ และสิ่งก่อสร้าง
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

2

สร้างความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
เข้มแข็งของ และสิ่งก่อสร้าง
ชุมชน

3

สร้างความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
เข้มแข็งของ และสิ่งก่อสร้าง
ชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท)

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ให้มปี ระสิทธิภาพ

- รถเข็นอเนกประสงค์
จานวน 1 คัน

-

-

-

15,000

-

กองสวัสดิการสังคม

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

- เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน

- เครื่องรับ-ส่ง ระบบ VHF/FM
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จานวน 10 เครื่อง
เครื่องละ 12,000 บาท

-

-

-

120,000

-

กองสวัสดิการสังคม

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

- เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ทางเทศบาลฯหรือหน่วยงานต่างๆรวมทั้ง
ข้อมูลข่าวสารของชุมชนที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชน

- เครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์
และติดตั้ง จานวน 10 ชุดๆละ
120,000 บาท

-

-

-

1,200,000

-

กองสวัสดิการสังคม
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

4

สร้างความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
เข้มแข็งของ และสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะและขนส่ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ชุมชน

เป้าหมาย
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

886,400
1 คัน

หน่วยงาน
2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท)
886,400 กองสวัสดิการสังคม
1 คัน

ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ 4 ประตู

เกียร์ธรรมดา จานวน 2 คันๆ ละ
854,000 บาท พร้อมติดตั้ง
- หลังไฟเบอร์กลาส จานวน 2 หลังๆละ
32,400 บาท

5

สร้างความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
เข้มแข็งของ และสิ่งก่อสร้าง
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ าน และพัฒนางาน
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 6 ชุด ๆ ละ
32,800 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า19 นิ้ว)
ชุดละ 17,000 บาท/เครื่อง
2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ าร
ชุดละ 3,800 บาท/ชุด
3 ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน

-

-

-

164,000
5 ชุด

32,800 กองสวัสดิการสังคม
1 ชุด
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนนทบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ผ.03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

หน่วยงาน
2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท)

ชุดละ 12,000 บาท/ชุด

6

7

สร้างความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
เข้มแข็งของ และสิ่งก่อสร้าง
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ าน และพัฒนางาน
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 6 เครื่องๆละ 2,500 บาท

-

-

-

สร้างความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ
เข้มแข็งของ และสิ่งก่อสร้าง
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ าน และพัฒนางาน
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 2,600 บาท

-

-

-

รวม

-

-

-

12,500

2,500

5 เครื่อง

1 เครื่อง

5,200

-

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

2,403,100 921,700
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ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่

แผนงาน

1 การพาณิชย์

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
และสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ ของสถานธนานุบาล
และขนส่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดา จานวน 1 คัน

รวม

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
44,800

-

-

44,800

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
สถานธนานุบาลฯ2
-
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ภาคผนวก

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
1.ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคง
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวราบมากขึ้น

2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม

6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) (ผศช.)
ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ผมบ.)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
มีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท
1. ความมั่นคง

13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

2. การต่างประเทศ

14. ศักยภาพการกีฬา

3. การเกษตร

15. พลังทางสังคม

4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

16. เศรษฐกิจฐานราก

5. การท่องเที่ยว

17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

18. การเติบโตอย่างยั่งยืน

7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

19. การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ

8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

12. การพัฒนาการเรียนรู้

Substainable Development Goals (SDGs)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมายคือ
1. เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
2. เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมัน่ คงทางอาหารและ ยกระดับโภชนาการ
และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
3. เป้าหมายที่ 3

สร้างหลักประกันว่าคนมีชวี ติ ที่มีสขุ ภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพ สาหรับทุกคน
ในทุกวัย

4. เป้าหมายที่ 4

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ

5. เป้าหมายที่ 5

บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อานาจของผูห้ ญิงและเด็กหญิงทุกคน

6. เป้าหมายที่ 6

สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคน
และการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

7. เป้าหมายที่ 7

สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้
เชือ่ ได้และยั่งยืน

8. เป้าหมายที่ 8

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจทีต่ ่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
และการมีผลิตภาพ และมีการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน

9. เป้าหมายที่ 9

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทคี วามทนทาน ส่งเสริม การพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

10. เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
11. เป้าหมายที่ 11 ทาให้เมืองและการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย
มีภูมติ ้านทาน และยั่งยืน
12. เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มรี ูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
13. เป้าหมายที่ 13 ปฏิบตั ิการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสูก้ ับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

14. เป้าหมายที่ 14 อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาทียั่งยืน
15. เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก อย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็น ทะเลทราย หยุดการเสือ่ มโทรมของที่ดนิ และ
ฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความ ความหลากหลายทางชีวภาพ
16. เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
17. เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนินงานและฟื้นฟู สภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัดภาคกลางปริมณฑล (พ.ศ.2561-2565) (ยภก.)
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต และยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมที่ได้มาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตระดับโลกของ
กรุงเทพมหานคร
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ เมือง ชุมชนอย่างเป็นระบบพัฒนาการ
บริหารจัดการน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการบริการ
ทางการแพทย์และการศึกษา สู่การเป็นเมืองน่าอยู่
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชน
ทุกระดับ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม
ภาคพาณิชยกรรม ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐานสากล
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561 – 2564 )
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัย ของประชาชนอย่างมีความสุข
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อันดีงาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครนนทบุรี (พ.ศ.2561 – 2565)
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาวะที่ดีมีรายได้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมกับประชาชน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

