ประกาศทศบาลนครนนทบุรี
รืไอง อนุมตั ิละประกาศ฿ชຌผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํ – ๎๑๒๑ี พิไมติม ิฉบับทีไ ๒ี
ทศบาลนครนนทบุรี
-------------------------------------ดຌวยทศบาลนครนนทบุ รี เดຌดำนิ นการจั ดทำผนพั ฒนาทຌ องถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํ – ๎๑๒๑ี
พิไมติม ิฉบับทีไ ๒ี ทศบาลนครนนทบุรี ดยเดຌรับความหในชอบจากคณะกรรมการพัฒนาทศบาลนคร
นนทบุ รี ตามมติ ทีไป ระชุม ครัๅ งทีไ ๏/๎๑๒๐ มืไอวั น ทีไ ๘ กรกฎาคม ๎๑๒๐ ซึไ งป็ นเปตามระบี ยบ
กระทรวงมหาดเทย ว า ดຌ ว ยการจั ด ทำผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส ว นทຌ อ งถิไ น พ.ศ. ๎๑๐๘
กຌเขพิไมติมถึง ิฉบับทีไ ๏ี พ.ศ. ๎๑๒ํ
พืไอ฿หຌป็นเปตามนัยหงระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดทำผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสว นทຌองถิไน พ.ศ. ๎๑๐๘ กຌเขพิไมติม ถึง ิฉบั บ ทีไ ๏ี พ.ศ. ๎๑๒ํ หมวด ๐ ขຌ อ ๎๎
จึงอนุ มัติละประกาศ฿ชຌผนพัฒ นาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํ – ๎๑๒๑ี พิไมติ ม ิฉบั บ ทีไ ๒ี ทศบาลนคร
นนทบุรี ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป
จึงประกาศมา฿หຌทราบดยทัไวกัน
ประกาศ ณ วันทีไ ํ๏ กรกฎาคม พ.ศ. ๎๑๒๐

ินายสมนึก ธนดชากุลี
นายกทศมนตรีนครนนทบุรี

คำนำ
พระราชบัญญัติกำหนดผนละขัๅนตอนการกระจายอำนาจ฿ห้กองค์กรปกครองสวนท้องถิไน
พ.ศ.โ5ไโ บัญญัติ฿ห้เทศบาลมีอำนาจหน้าทีไ฿นการจัดทำผนพัฒนาท้องถิไนของตนเอง ภาย฿ต้การกำกับ
ตรวจสอบ ดูล ของหนวยงานรัฐ ละผานการมีสวนรวมของประชาชน ละระเบี ยบกระทรวงมหาดเทย
วาด้วยการจัดทำผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิไน พ.ศ.โ5ไ่ ทีไก้เขเพิไมเติมถึง ิฉบับทีไ ใี พ.ศ. โ56แ
กำหนดวา ผนพัฒนา หมายความวา ผนพัฒนาท้องถิไนขององค์กรปกครองท้องถิไน ทีไกำหนดวิสัยทัศน์
ประเดในยุทธศาสตร์ เปງาประสงค์ ตัวชีๅวัด คาเปງาหมาย ละกลยุทธ์ ดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โเ ปี
ผนพัฒนาเศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แ๎ ิพ.ศ.โ56ํ – โ5๒๑ี ผนมบทภาย฿ต้ยุทธศาสตร์ชาติ
Substainable Development Goals ิSDGsี เปງ าหมายการพั ฒ นาทีไ ยัไ งยื น ผนยุ ท ธศาสตร์ ก ลุ ม จั งหวั ด
ภาคกลางปริมณฑล ิพ.ศ.โ56แ – โ565ี ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด ผนพัฒนาอำภอ ผนพัฒนาตำบล ผนพัฒนาหมูบຌานหรือผนชุมชน อันมีลักษณะ
ป็นการกำหนดรายละอียดผนงานครงการพัฒนา ทีไจัดทำขึๅนสำหรับปีงบประมาณตละปี ซึไงมีความตอนืไอง
ละป็นผนกຌาวหนຌาละ฿หຌหมายความรวมถึงการพิไมติมหรือปลีไยนปลงผนพัฒนาทຌองถิไน
เทศบาลนครนนทบุรี เด้เลใงเหในความจำเป็นละความสำคัญเกีไยวกับการจัดทำผนพัฒนา
ท้องถิไน ิ พ.ศ. โ56แ-โ565 ี เพิไมเติม ิฉบับทีไ ๒ี เพืไอ฿ห้เป็นเปตามระเบียบกระทรวงมหาดเทย วาด้วยการ
จัดทำผนพัฒ นาขององค์กรปกครองสวนท้องถิไน พ.ศ. โ5ไ่ ก้เขเพิไมเติมถึง ิฉบับ ทีไ ใี พ.ศ. โ56แ
ข้ อ โโ เพืไ อ ประยชน์ ข องประชาชน การเพิไ ม เติ ม ผนพั ฒ นาท้ อ งถิไ น ฿ห้ ด ำเนิ น การตามหนั ง สื อ สัไ งการ
กระทรวงมหาดเทย ด ว นทีไ สุ ด ทีไ มท ์๔ํ์.๏/ว ๒์๐๒ ลงวั น ทีไ ํ๕ ตุ ล าคม ๎๑๒ํ กำหนด฿หຌ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำรางผนพัฒ นาทຌองถิไนทีไพิไมติม พืไอสนอคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน
ละประชาคมทຌองถิไน เดຌ พิจารณา฿หຌความหในชอบ สนอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนพิจารณาอนุมัติละประกาศ฿ชຌ
ละหนั งสื อสัไงการกระทรวงมหาดเทย ดว นทีไสุ ด ทีไ มท ์๔ํ์.๏/ว ๓๏ ลงวันทีไ ํ๐ มกราคม ๎๑๒๐
รืไองนวทางการจัดทำประชาคมทຌองถิไนกรณีการจัดทำละพิไมติมผนพัฒนาทຌองถิไนขององค์กรปกครอง
ส ว นทຌ อ งถิไ น ฿นช วงสถานการณ์ การพร ระบาดของรคติ ดชืๅ อเวรั สครนา โเแ้ ิCOVID-19ี ระลอก฿หม
ผูຌวาราชการจังหวัดนนทบุรี จึงอาศัยอำนาจตามระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดทำผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน พ.ศ. ๎๑๐๔ ละทีไกຌเขพิไมติม ขຌอ ๑ วรรคสอง ยกวຌนการจัดทำประชุมประชาคมทຌองถิไน กรณี
การพิไมติมผนพัฒนาทຌองถิไนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ตามระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการ
จัดทำผนพัฒ นาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. ๎๑๐๔ กຌเขพิไมติมถึง ิฉบับทีไ ๏ี พ.ศ. ๎๑๒ํ
ขຌอ ๎๎/๎ ประกอบกับตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ดวนทีไสุด ทีไ นบ ์์๎๏.๏/ว ๑๕๒ ลงวันทีไ ํ๒ กุมภาพันธ์
๎๑๒๐ รืไองนวทางการจัดทำประชาคมทຌองถิไนกรณี การจัดทำละพิไมติมผนพัฒ นาทຌองถิไนขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿นชวงสถานการณ์การพรระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ิCOVID-19ี ระลอก฿หม

-โ เทศบาลนครนนทบุ รี มุ ง หวั ง เป็ น อย า งยิไ ง ว า ผู้ ทีไ มี ส ว นเกีไ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส ว นจะเด้ น ำ
ผนพัฒ นาท้องถิไน ิ พ.ศ. โ56แ-โ565 ี เพิไมเติม ิฉบับ ทีไ ๒ี ฉบับ นีๅเป฿ชຌดำนินการ฿หຌสอดคลຌองเป฿น
ทิศทางดียวกันละกิดประยชน์สูงสุด รวมทัๅงนำเปสูการจัดทำงบประมาณประจำปีตอเป

คณะผูຌจัดทำ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดผนพัฒนา
ทศบาลนครนนทบุรี

สารบัญ
สวนที่ แ บัญชีสรุปครงการ (บบ ผ.เแ)

หนຌา
1

สวนที่ 2 บัญชีรายละอียดครงการพัฒนา (บบ ผ.เโ)
แ. ยุทธศาสตร์พัฒนาละสงสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
฿หຌมีสุขภาวะที่ดีมีรายเดຌตามหลักศรษฐกิจพอพียง ละอยู฿น
สิ่งวดลຌอมที่ดี

3

โ. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
ดยนຌนบูรณาการกับหนวยงานที่กี่ยวขຌองละการมีสวนรวมกับ
ประชาชน

แ3

ใ. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพทรัพยากร฿นการปฏิบัติงาน
ดยอาศัยระบบทคนลยีสารสนทศทีท่ ันสมัยเดຌอยางมีประสิทธิภาพ

แ9

สวนที่ 3 บัญชีสรุปครุภัณฑ์ (บบ ผ.เ3)
บัญชีครุภัณฑ์

โโ
โ3

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

แบบ ผ.0แ บัญชีสรุปครงการ

ผ.01
บัญชีสรุปครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6)
ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์พัฒนาละสงสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน฿ห้มีสุขภาวะ ที่ดีมีรายเด้ตามหลัก
ประชาชน฿ห้มีสุขภาวะ ที่ดีมีรายเด้ตามหลักศรษฐกิจ
พอพียง ละอยู฿นสิ่งวดล้อมที่ดี

ปี 2561

จานวน งบประมาณ
ครงการ
(บาท)

ปี 2562

จานวน
ครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
ครงการ

ปี 2563

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
ครงการ

1.3 ผนงานการศึกษา
1.4 ผนงานสาธารณสุข
1.7 ผนงานสร้างความข้มขใงชุมชน

-

-

-

-

-

-

2

รวม
2) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตาม
หลักธรรมาภิบาล ดยน้นบูรณาการกับ
ตามหลักธรรมาภิบาล ดยน้นบูรณาการกับ
หนวยงานที่กี่ยวข้องละการมีสวนรวมกับประชาชน

-

-

-

-

-

-

2

2.1 ผนงานบริหารงานทัไวเป
2.7 ผนงานสร้างความข้มขใงชุมชน
2.9 ผนงานผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
ครงการ

ปี 2565

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
ครงการ

รวม 5 ปี

งบประมาณ
(บาท)

35,000,000
-

1
4
4

200,000,000
250,720,000
15,915,300

1
6
4

200,000,000
285,720,000
15,915,300

35,000,000

9

466,635,300

11

501,635,300

-

1
1
4

369,000
4,000,000
43,412,000

1
1
4

369,000
4,000,000
43,412,000

-

6

47,781,000

6

47,781,000
หน้า 1

ผ.01
บัญชีสรุปครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6)
ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์

ปี 2561

จานวน งบประมาณ
ครงการ
(บาท)

ปี 2562

จานวน
ครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
ครงการ

ปี 2563

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
ครงการ

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
ครงการ

รวม 5 ปี

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
ครงการ

งบประมาณ
(บาท)

-

1
1

4,300,000
60,000,000

1
1

4,300,000
60,000,000

2
17

64,300,000
578,716,300

2
19

64,300,000
613,716,300
หน้า 2

3) ยุทธศาสตร์รงพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
ดยอาศัยระบบทคนลยีสารสนทศที่ทันสมัย
เด้อยางมีประสิทธิภาพ
3.1 ผนงานบริหารงานทัไวเป
3.2 ผนงานรักษาความสงบภาย฿น

รวม
รวมทัๅงสิๅน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

35,000,000

แบบ ผ.0โ บัญชีครงการพัฒนา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6)
ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาละสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนามือง฿ห้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ละป็นมิตรกับสิ่งวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดที่ 1. พัฒนามืองนนทบุรี พื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาละสงสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ฿ห้มีสุขภาวะที่ดีมีรายเด้ตามหลักศรษฐกิจพอพียง ละอยู฿นสิ่งวดล้อมที่ดี
ผนงานการศึกษา
ที่

ครงการ

1 ครงการจัดซืๅอทีไดิน฿ห้กับ

วัตถุประสงค์

รงรียนนครนนท์วิทยา 1

- พือไ ฿ช้ป็นสถานทีไตัๅง
รงรียนนครนนท์วิทยา 1

วัดท้ายมือง

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

- จัดซืๅอทีไดินพืนๅ ทีไเมน้อยกวา
2,000 ตารางวา

งบประมาณละหลงที่มา
2561 2562 2563 2564
2565
บาท บาท บาท บาท
บาท
-

-

-

-

ผ.02

ตัวชีๅวัด
(KPI)

200,000,000 - จัดทาสัญญาซืๅอขาย

ผลลัพธ์ที่คาดวา
จะเด้รับ
- เด้พนืๅ ทีไพือไ ป็น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักการศึกษา

หมายหตุ

ผมบ.11,12,14

สถานทีไตัๅงรงรียน

ผศช.1

วัดท้ายมือง

นนท์วิทยา1 วัดท้ายมือง

ยภก.3

พือไ ฿ช้จัดการรียนการสอน

พือไ ฿ช้จัดการรียน

SDGs.4

฿ห้กับนักรียน฿นชุมชน

การสอน฿ห้กับนักรียน

ละพืนๅ ทีไ฿กล้คียง

฿นชุมชนละพืนๅ ทีไ

ถูกต้องครบถ้วน

฿กล้คียง

หน้า 3

ผ.02

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาละสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนามือง฿ห้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ละป็นมิตรกับสิ่งวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนามืองนนทบุรี พื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาละสงสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ฿ห้มีสุขภาวะที่ดี มีรายเด้ตามหลักศรษฐกิจพอพียง ละอยู฿นสิ่งวดล้อมที่ดี
ผนงานสาธารณสุข
ที่

ครงการ

1 ครงการงินอุดหนุน
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี ตามครงการ
ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ
ดานินการรักษาพยาบาล
฿นสถานการณ์การพรระบาด
ของรคติดชืๅอเวรัสครนา
2019 (COVID-19) ระลอก฿หม
จังหวัดนนทบุรี
2 ครงการอบรมอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิไน
ทศบาลนครนนทบุรี
ประจาปี พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
งบประมาณละที่มา
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท
บาท

- พืไอสนับสนุนงบประมาณ

- หนวยบริการมีครุภัณฑ์

ดานินการ฿นสถานการณ์

ตัวชีๅวัด

2565
บาท

(KPI)

หนวยงาน หมายหตุ
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชน฿นจังหวัด

สานักการ

ผมบ.13

ละวัสดุอุปกรณ์ สาหรับการ

มีงบประมาณ฿นการดานินการ นนทบุรี เด้รับการดูล

สาธารณสุข

ผศช.1

การพรระบาดของรค

ดานินการดูล ปງองกัน บาบัด

฿นสถานการณ์การพรระบาด ปງองกัน บาบัด รักษา

ละสิไงวดล้อม

ยภก.3

ติดชืๅอเวรัสครนา 2019

รักษา ละควบคุมการระบาด

ของรคติดชืๅอเวรัสครนา

(COVID - 19) ฿ห้ก

฿นสถานการณ์การพรระบาด

2019 (COVID-19) ระลอก฿หม ฿นสถานการณ์การพร

สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ของรคติดชืๅอเวรัสครนา

ระบาดของรคติดชืๅอ

2019 (COVID-19) ระลอก฿หม

เวรัสครนา 2019

-

-

-

15,000,000

-

- สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ผลลัพธ์ที่คาดวา
จะเด้รับ

ละควบคุมการระบาด

SDGs3

(COVID-19) ระลอก฿หม

- พืไอ฿ห้ผู้ข้ารวมอบรม

- มีผู้สน฿จข้ารวมการอบรม

มีความรู้ ละมีทักษะ฿น

จานวน 20 คน

การดูลผู้สูงอายุทีไมีภาวะ
พึไงพิง

- ผู้ข้ารวมการอบรม

สานักการ

ผมบ.20

เมน้อยกวาร้อยละ 80

มีความรู้ละมีทักษะ฿น

สาธารณสุข

ผศช.1

- ผู้ข้ารวมการอบรมมีความรู้

-ร้อยละ 80 ของผู้ข้ารวม

การดูลผู้สูงอายุทีไมี

ละสิไงวดล้อม

ยภก.3

ละทักษะ฿นการดูลผู้สูงอายุ

อบรมมีความรู้ ละทักษะ฿น

ภาวะพึไงพิง

-

-

-

-

220,000 - มีผู้ข้ารวมการอบรม

SDGs3

หน้า 4

ผ.02

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาละสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนามือง฿ห้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ละป็นมิตรกับสิ่งวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนามืองนนทบุรี พื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาละสงสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ฿ห้มีสุขภาวะที่ดี มีรายเด้ตามหลักศรษฐกิจพอพียง ละอยู฿นสิ่งวดล้อมที่ดี
ผนงานสาธารณสุข
ที่

ครงการ

วัตถุประสงค์
- พืไอ฿ห้ผู้สูงอายุทีไมีภาวะ

ป้าหมาย
งบประมาณละที่มา
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท
บาท

ทีไมีภาวะพึไงพิง

ตัวชีๅวัด

2565
บาท

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดวา
จะเด้รับ

การดูลผู้สูงอายุทีไมีภาวะพึไงพิง - ผู้สูงอายุทีไมีภาวะ

พึไงพิง ฿นขตทศบาล

พึไงพิง฿นขตทศบาล

นครนนทบุรี เด้รับการ

นครนนทบุรี เด้รับการ

ดูลอยางครอบคลุมมาก

ดูลอยางครอบคลุม

ขึๅน

มากขึๅน

3 ครงการปງองกันละระงับ - พืไอควบคุมการติดชืๅอเวรัส
รคติดชืๅอเวรัสครนา 2019 COVID-19 ฿ห้กับประชาชน
(COVID-19) ปีงบประมาณ ฿นขตทศบาลนครนนทบุรี
- พืไอสร้างสริมภูมิคุ้มกัน
พ.ศ.2565

- จัดประชุมชีๅจงละลงนาม
บันทึกข้อตกลงกับหนวยงาน

-

-

-

-

- ประชาชน฿นขตทศบาล
200,000,000 - ประชาชน฿นขตทศบาล
นครนนทบุรีเด้รับการฉีดวัคซีน นครนนทบุรีปลอดภัย

สานักการ

ผมบ.12

สาธารณสุข

ผศช.1

กีไยวข้อง เมน้อยกวา 100 คน

ปງองกันเวรัส COVID-19

จากรคติดชืๅอ COVID-19 ละสิไงวดล้อม

ยภก.3

- คาจัดซืๅอวัคซีนปງองกัน

เมน้อยกวาร้อยละ 60

ละประชาชน฿นขต

SDGs.3

รคติดชืๅอเวรัส COVID-19

COVID-19 จานวนเมน้อยกวา

ทศบาลนครนนทบุรีเด้รับ

฿ห้กับประชาชนกลุมสีไยง

100,000 ดส หรือตามความ

การสร้างสริมภูมิคุ้มกัน

ละประชาชนทัไวเป฿นขต

จาป็นของประชาชน฿นพืๅนทีไ
ทาทีไบิกจายจริง

รคติดชืๅอเวรัส

ทศบาลนครนนทบุรี

หนวยงาน หมายหตุ
ที่รับผิดชอบ

COVID-19

หน้า 5

ผ.02

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาละสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนามือง฿ห้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ละป็นมิตรกับสิ่งวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนามืองนนทบุรี พื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาละสงสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ฿ห้มีสุขภาวะที่ดี มีรายเด้ตามหลักศรษฐกิจพอพียง ละอยู฿นสิ่งวดล้อมที่ดี
ผนงานสาธารณสุข
ที่

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
งบประมาณละที่มา
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท
บาท

ตัวชีๅวัด

2565
บาท

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดวา
จะเด้รับ

หนวยงาน หมายหตุ
ที่รับผิดชอบ

- คาจัดซืๅอหน้ากากอนามัย
พร้อมสกรีนลาย จานวน
เมน้อยกวา 100,000 ชิๅน
หรือตามความจาป็นของ
ประชาชน฿นพืๅนทีไทาทีไ
บิกจายจริง
- คาตอบทนจ้าหน้าทีไ
สาธารณสุข฿นการฉีดวัคซีน
ปງองกัน COVID-19
- คาจัดซืๅอวัสดุทางการพทย์
ละวัสดุสานักงานอืไนๆ
- คา฿ช้จายอืไนๆ ตามความ
จาป็น

หน้า 6

ผ.02

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาละสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนามือง฿ห้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ละป็นมิตรกับสิ่งวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนามืองนนทบุรี พื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาละสงสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ฿ห้มีสุขภาวะที่ดี มีรายเด้ตามหลักศรษฐกิจพอพียง ละอยู฿นสิ่งวดล้อมที่ดี
ผนงานสาธารณสุข
ที่

ครงการ

วัตถุประสงค์

4 ครงการจ้างหมาบริษัทอกชน - พืไอดูลรักษาความ
ดูลรักษาความสะอาดอาคาร สะอาดภาย฿นละพืๅนทีไ
ศูนย์บริการสาธารณสุขทีไ 2 ดยรอบอาคาร
สวน฿หญ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทศบาลนครนนทบุรี ทีไ 2
สวน฿หญ

5 ครงการจัดตัๅงศูนย์พักคอย
ประจาชุมชน
(Community Isolation)
ทศบาลนครนนทบุรี

ป้าหมาย
งบประมาณละที่มา
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท
บาท

- จัด฿ห้มีการจ้างหมา
บริษัทอกชนดูลความ
สะอาด อาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุขทีไ 2 สวน฿หญ
ประกอบด้วย มบ้าน
ดูลทาความสะอาด
จานวน 2 คน

- พืไอ฿ช้ป็นสถานทีไ฿ห้
- จัดตัๅงศูนย์พักคอยประจา
ผู้ปຆวยติดชืๅอเวรัสครนา ชุมชน จานวนเมกิน 200 คน
(COVID-19) สีขียว
อยูระหวางการรอสงตอ
- พืไอลดอัตราการสียชีวิต
ของผู้ติดชืๅอเวรัสครนา
(COVID-19) ฿นระหวาง
รอรับการรักษา

-

-

-

-

-

-

ตัวชีๅวัด

2565
บาท

(KPI)

หนวยงาน หมายหตุ
ที่รับผิดชอบ

- อาคารศูนย์บริการ
สานักการ
สาธารณสุขทีไ 2
สาธารณสุข
สวน฿หญ เด้รับการ
ละสิไงวดล้อม
ดูลรักษาความสะอาด
฿ห้มีความรียบร้อย
พร้อม฿ห้บริการ
ประชาชน

ผมบ.13
ผศช.1
ยภก.3
SDGs.3

20,000,000 50,000,000 - ผู้ปຆวยติดเชืๅอทีไมีการยืนยันผล - ผู้ปຆวยติดชืๅอเวรัส
สานักการ
ภาย฿นขตทศบาลนครนนทบุรี ครนา (COVID-19)
สาธารณสุข
เด้รับการดูลรักษา เมน้อยกวา เด้รับการฟื้นฟูละดูล ละสิไงวดล้อม
ร้อยละ 60
รักษา

ผมบ.12
ผศช.1
ยภก.3
SDGs.3

-

500,000 - มีจ้าหน้าทีไดูลทาความ
สะอาดอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุขทีไ 2 จานวน
2 คน

ผลลัพธ์ที่คาดวา
จะเด้รับ

หน้า 7

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6)
ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ฿นการขงขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนามือง฿ห้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ละป็นมิตรกับสิ่งวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดที่ 3. สริมสร้างละพัฒนาศรษฐกิจสร้างสรรค์เด้มาตรฐานละมีมูลคาพิ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาละสงสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ฿ห้มีสุขภาวะที่ดีมีรายเด้ตามหลักศรษฐกิจพอพียง ละอยู฿นสิ่งวดล้อมที่ดี
ผนงานสร้างความข้มขใงของชุมชน
ที่

ครงการ

วัตถุประสงค์

1 ครงการพัฒนาพลตฟอร์ม 1. พือ่ พิม่ ชองทางการจัด

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

- ผูຌประกอบการ OTOPละ SME

งบประมาณละหลงที่มา
2561 2562 2563 2564
2565
บาท บาท บาท บาท
บาท

-

-

-

-

ตัวชีๅวัด
(KPI)

7,665,300 1. ผูຌประกอบการที่ขຌารวม

ผ.02

ผลลัพธ์ที่คาดวา
จะเด้รับ
- การขับคลือ่ นผูปຌ ระกอบการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม

หมายหตุ

ผมบ.8

การพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์

จาหนายสินคຌาที่ยั่งยืนของกลุม ฿นขตทศบาลนครนนทบุรี

กิจกรรม/ครงการ มีรายเดຌ

OTOP ละ SME ฿นขต

ผศช.3

กลางสาหรับผูຌประกอบการ

ผูຌประกอบการ OTOPละSME จานวน 200 ราย

พิ่มขึๅน

ทศบาลอยางมีประสิทธิภาพ

ยภก.1

OTOP ละ SME

฿นขตทศบาลนครนนทบุรี

2. มีชองทางการตลาด

สามารถลดรายจายละ

SDGs8

฿นการพิม่ รายเดຌ฿หຌก

อิลใกทรอนิกส์สาหรับ

ลดตຌนทุน฿หຌผูຌประกอบการ

ผูຌประกอบการ SME

ผูຌประกอบการ฿นการจาหนาย ดยหลังดานินครงการฯ

2. พือ่ พิม่ ศักยภาพผูຌประกอบ

สินคຌา

คาดวาจะมีการพิ่มรายเดຌ

การ OTOP ละSME ฿หຌมี

3. ผูຌประกอบการที่ขຌารวม

฿หຌกผูຌประกอบการ

ความพรຌอมดຌาน

กิจกรรม/ครงการ เดຌมีการ

OTOP ละ SME ฿นขต

Digital marketing

พัฒนาดຌานตางโพื่อการ

ทศบาล สรຌางมูลคาพิ่ม

ผลิตสินคຌาที่ตอบจทย์

ทางศรษฐกิจชุมชน฿นขต
ทศบาลนครนนทบุรี

ความตຌองการมากขึๅน

หนຌา 8

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6)
ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ฿นการขงขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนามือง฿ห้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ละป็นมิตรกับสิ่งวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดที่ 3. สริมสร้างละพัฒนาศรษฐกิจสร้างสรรค์เด้มาตรฐานละมีมูลคาพิ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาละสงสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ฿ห้มีสุขภาวะที่ดีมีรายเด้ตามหลักศรษฐกิจพอพียง ละอยู฿นสิ่งวดล้อมที่ดี
ผนงานสร้างความข้มขใงของชุมชน
ที่

ครงการ

2 ครงการพัฒนาดิจิทัลนทีฟ

วัตถุประสงค์

(Digital Natives)

1.พือ่ พิม่ ศักยภาพ
กลุมดิจิทัลนทีฟ

฿นชุมชนกຌาวสูสังคมดิจิทัล

(Digital Natives) ฿นชุมชน

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

- ประชาชนกลุมดิจิทัลนทีฟ

งบประมาณละหลงที่มา
2561 2562 2563 2564
2565
บาท บาท บาท บาท
บาท

-

-

-

-

ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผ.02

ผลลัพธ์ที่คาดวา
จะเด้รับ

กองสวัสดิการสังคม

หมายหตุ

1. ประชาชนกลุมดิจิทัล

1. ผูຌขຌาอบรมเดຌรบั ความรูຌ

(Digital Natives) ฿นขตทศบาล

นทีฟ (Digital Natives)

ดຌานทคนลยีดิจิทัล฿นการ

ผศช.3

นครนนทบุรี จานวน 200 ราย

สามารถนาความรูຌเป

จาหนายสินคຌาออนเลน์

ยภก.1

500,000

฿หຌมีความรูຌดຌานการตลาด
ออนเลน์ สงสริมการ฿ชຌ

ชวยผูຌประกอบการ OTOP

อาชีพ ละชวยหลือ

ทคนลยีดิจิทัลขับคลืไอนธุรกิจ

฿หຌพิ่มรายเดຌเมต่ากวา

ผูຌประกอบการ OTOP

ละชวยหลือผูຌประกอบการ

รຌอยละ 10

฿นชุมชนเดຌ

OTOP ฿นชุมชนอยางมี

2. จานวนรายเดຌของกลุม

2. ลดปัญหาการวางงาน

ประสิทธิภาพ

ดิจิทัลนทีฟ(Digital Natives) ละสงสริมการ฿ชຌวลาวาง

2. พือ่ สนับสนุน฿หຌผูຌรบั การ

ผูຌที่นาความรูຌเปประกอบอาชีพ ฿หຌกิดประยชน์

ฝึกอบรมกลุมดิจิทัลนทีฟ

สามารถพิ่มรายเดຌเมต่ากวา 3. ประชาชนมีทางลือก

(Digital Natives) เดຌมีงานทา

รຌอยละ 10

฿นการประกอบอาชีพ

หรือประกอบอาชีพอิสระ

3. กลุมดิจิทัลนทีฟ

มีความคิดริริไม สามารถ

สรຌางรายเดຌ฿หຌกตัวองละ

(Digital Natives)
เดຌรบั การจัดจຌางงานจาก

สรຌางสรรค์ผลิตภัณฑ์

ครอบครัว

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประกอบอาชีพเดຌสามารถ ละสามารถนาเปประกอบ

ของตน฿หຌปลก฿หม

ผมบ.8

SDGs8

หนຌา 9

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6)
ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ฿นการขงขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนามือง฿ห้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ละป็นมิตรกับสิ่งวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดที่ 3. สริมสร้างละพัฒนาศรษฐกิจสร้างสรรค์เด้มาตรฐานละมีมูลคาพิ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาละสงสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ฿ห้มีสุขภาวะที่ดีมีรายเด้ตามหลักศรษฐกิจพอพียง ละอยู฿นสิ่งวดล้อมที่ดี
ผนงานสร้างความข้มขใงของชุมชน
ที่

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

งบประมาณละหลงที่มา
2561 2562 2563 2564
2565
บาท บาท บาท บาท
บาท

ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผ.02

ผลลัพธ์ที่คาดวา
จะเด้รับ

ผูຌประกอบการ OTOP

นาสน฿จละสามารถ

ละนาความรูทຌ ี่เดຌเป

ตัๅงตัวเดຌ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายหตุ

ประกอบธุรกิจสวนตัว หรือ
รับจຌางอิสระเมต่ากวา
รຌอยละ 10

หนຌา 10

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6)
ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาละสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนามือง฿ห้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ละป็นมิตรกับสิ่งวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดที่ 1. พัฒนามืองนนทบุรีพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาละสงสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ฿ห้มีสุขภาวะที่ดีมีรายเด้ตามหลักศรษฐกิจพอพียง ละอยู฿นสิ่งวดล้อมที่ดี
ผนงานสร้างความข้มขใงของชุมชน
ที่

ครงการ

วัตถุประสงค์

3 ครงการสงสริมครอบครัว 1. พือ่ พัฒนากลเลชุมชน
ปลอดบุหรีไ ชุมชนปลอดบุหรีไ ฿นการทางานพือไ ฿หຌกิด

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

- คณะผูຌบริหาร สมาชิกสภาทศบาล

งบประมาณละหลงที่มา
2561 2562 2563 2564 2565
บาท บาท บาท บาท
บาท

ผ.02

ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดวา
จะเด้รับ

- ผูຌขຌารับการอบรม

1. มีคณะทางานครอบครัว

พนักงาน จຌาหนຌาทีไทศบาลนคร

มีความรูຌพิม่ ขึๅน

ปลอดบุหรี่

ครอบครัวปลอดบุหรีไ

นนทบุรี คณะทางาน ศูนย์พัฒนา

เมนຌอยกวารຌอยละ 80

2. มีผนละนวทาง฿นการ

฿นขตทศบาลนครนนทบุรี

ครอบครัว฿นชุมชน สภาดใกละ

วัดจากบบประมิน

ขับคลื่อนที่ชัดจนละ

2. พือ่ พัฒนาการรียนรูຌ

ยาวชน ทศบาลนครนนทบุรี

(KPI)

สามารถนาเปปฏิบัติเดຌจริง

ผานกิจกรรมหຌองรียน

คณะกรรมการชุมชน ผูຌนาชุมชน

3. ลดจานวนผูຌสูบละการ

ครอบครัวปลอดบุหรีไ พือไ สรຌาง

ผูຌทีไกีไยวขຌอง ละชุมชนทีไอยู฿นขต

ป้องกันนักสูบหนຌา฿หม

การรียนรูຌ฿หຌครอบครัวละ

ทศบาลนครนนทบุรี จานวน 100 คน

ดใก ยาวชน ครอบครัว

-

-

-

-

250,000

ชุมชน฿นการสนับสนุน

ละชุมชนปลอดบุหรี่

ครอบครัวปลอดบุหรี่

4. มีการอบรมกิจกรรม

3. พือ่ สื่อสารสาธาณะ

มหกรรมรณรงค์ละสื่อสาร

รณรงค์สรຌางกระสรื่องพิษภัย
จากบุหรี่

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการสังคม

หมายหตุ

ผมบ.6,11,12,13
ผศช.1,4
ยภก.3
SDGs 3,11

สาธารณะ

5.กิดบຌานปลอดบุหรี่ ละชุมชน

ปลอดบุหรีอ่ ยางยั่งยืน

หนຌา 11

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6)
ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างอกาสความสมอภาคละทาทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนามือง฿ห้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ละป็นมิตรกับสิ่งวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดที่ 3. สริมสร้างละพัฒนาศรษฐกิจสร้างสรรค์เด้มาตรฐานละมีมูลคาพิ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาละสงสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ฿ห้มีสุขภาวะที่ดีมีรายเด้ตามหลักศรษฐกิจพอพียง ละอยู฿นสิ่งวดล้อมที่ดี
ผนงานสร้างความขใมขใงของชุมชน
ที่

ครงการ

4 ครงการจัดทาซุปปอร์

วัตถุประสงค์
- พื่อป็นการนาทคนลยี

อปพลิคชันชุมชนอัจฉริยะ ดิจิทัล฿นการพิ่มประสิทธิภาพ

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

- ประชาชนทั่วเปขຌา฿ชຌ
อปพลิคชัน ประมาณ 5,000 คน

งบประมาณละหลงที่มา
2561 2562 2563 2564 2565
บาท บาท บาท บาท
บาท

-

-

-

-

ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผ.02

ผลลัพธ์ที่คาดวา
จะเด้รับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม

หมายหตุ

7,500,000 1.ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ

1. สรຌางกลเกบริหารจัดการ

ผูຌขຌา฿ชຌอปพลิคชัน

฿นการขับคลื่อนการพัฒนา

ผศช.1
ยภก.3

(smart community)

ละคุณภาพของการบริหาร

ตลอดทัๅงครงการรຌอยละ

ชุมชนอัจฉริยะละศรษฐกิจ

฿นขตทศบาลนครนนทบุรี

จัดการละการ฿หຌบริการภาย฿น

90 จากผูຌดาวน์หลด

ชุมชนเปสูภาคปฏิบัติ

ชุมชนพื่อชวย฿นการลดตຌนทุน

อปพลิคชันทัๅงหมด

2.ผลักดันชุมชนอัจฉริยะ

ละลดการบริภคของประชาชน

2.ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ

ดຌวยการวิจัยพัฒนาละ

พื่อ฿หຌประชาชนที่อยูอาศัย

ผูຌขຌา฿ชຌอปพลิคชัน

นวัตกรรมมีป้าหมาย฿นการ

฿นชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึๅน

มีความพึงพอ฿จ฿นการ

สงสริมละตอยอดการ

ขຌา฿ชຌงานสามารถขຌาถึง

พัฒนาชุมชนอัจฉริยะ฿น

การ฿หຌบริการดຌานตางๆ

อนาคต

ภาย฿นชุมชนเดຌสะดวก

3.สงสริมการจัดกใบขຌอมูล
ตลอดจนขຌาถึงการชื่อมยง

รวดรใว ละมีประสิทธิภาพ

ผมบ.6

SDGs 11

ละการ฿ชຌงานขຌอมูลดยมี
ป้าหมายพืไอผยพรขຌอมูล
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6)
ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างอกาสความสมอภาคละทาทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนามือง฿ห้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ละป็นมิตรกับสิ่งวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดที่ 3. สริมสร้างละพัฒนาศรษฐกิจสร้างสรรค์เด้มาตรฐานละมีมูลคาพิ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาละสงสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ฿ห้มีสุขภาวะที่ดีมีรายเด้ตามหลักศรษฐกิจพอพียง ละอยู฿นสิ่งวดล้อมที่ดี
ผนงานสร้างความขใมขใงของชุมชน
ที่

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

งบประมาณละหลงที่มา
2561 2562 2563 2564 2565
บาท บาท บาท บาท
บาท

ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผ.02

ผลลัพธ์ที่คาดวา
จะเด้รับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายหตุ

สรຌางการรียนรูຌรวมทัๅง
สนับสนุนการวางผน
ตลอดจนการพัฒนาชุมชน
อัจฉริยะอยางป็นรูปธรรม
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ผ.02

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ฿นการขงขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนามือง฿ห้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ละป็นมิตรกับสิ่งวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนามืองนนทบุรี พื่อการอยูอาศัย ของประชาชนอยางมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ดยน้นบูรณาการกับหนวยงานที่กี่ยวข้อง ละการมีสวนรวมกับประชาชน
ผนงานบริหารงานทั่วเป
ที่

ครงการ

1 ครงการปรับปรุง
หຌองรับรอง บริเวณชัน 5
ส้านักงานเทศบาลนคร
นนทบุรี อาคาร 2

วัตถุประสงค์
- เพื่อ฿ชຌเปຓนสถานที่ส้าหรับ
รับรองขกละการจัดประชุม
รวมทังงานรัฐพิธีตางโ

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

- ปรับปรุงหຌองรับรอง
ละหຌองขຌางเคียง
บริเวณชัน 5 ส้านักงาน
เทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 2 (ตามบบปลน
เทศบาลนครนนทบุรี)

งบประมาณละหลงที่มา
ตัวชีๅวัด
2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)
บาท บาท บาท บาท บาท
- 369,000 - งานปรับปรุงชัน 5
ลຌวเสรใจ ตามบบ
ปลนเทศบาทนคร
นนทบุรี เลขที่ 58/
2563

ผลลัพธ์ที่คาดวา
จะเด้รับ

- พืนที่สามารถ
฿ชຌประยชน์
฿นการปฏิบัติงาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายหตุ

ส้านักปลัดเทศบาล
ฝຆายบริหารงาน
ทั่วเป

ผมบ.7
ผศช.7
ยภก.2
SDGs7
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6)
ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลละพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนามือง฿ห้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ละป็นมิตรกับสิ่งวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการ฿ห้มีประสิทธิภาพ ละสามารถรองรับการข้าสูประชาคม อาซียนเด้
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลดยน้นบูรณาการกับหนวยงานที่กี่ยวข้องละการมีสวนรวมกับประชาชน
ผนงานสร้างความข้มขใงของชุมชน
ที่

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

งบประมาณละหลงที่มา
2561 2562 2563 2564
2565
บาท บาท บาท บาท
บาท

ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผ.02

ผลลัพธ์ที่คาดวา
จะเด้รับ

หมายหตุ

กองสวัสดิการสังคม

ผมบ.20

1 ครงการพัฒนาพลตฟอร์ม

1. จัดท้าพลตฟอร์มกลาง

- ประชาชนทั่วเป฿นเขต

กลางการ฿หຌบริการของ

การ฿หຌบริการภาครัฐผาน

ละนอกเขตเทศบาล

จัดหา platform กลางการ มีความพึงพอ฿จ ดยการ

ผศช.6

กองสวัสดิการสังคม

ระบบ online ของ

นครนนทบุรี

฿หຌบริการภาครัฐผานระบบ ลดขันตอน ละระยะเวลา

ยภก.3
SDGs.8

-

-

-

-

4,000,000 1. ตัวชีวัดเชิงปริมาณ

1. ผูຌรบั บริการฝึกอบรม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม

online ของกอง

฿นการ฿หຌบริการ฿หຌมีความ

2. ลดความเหลื่อมล้าของ

สวัสดิการสังคม

รวดเรใว

ประชาชน฿นการเขຌาถึงบริการ

จ้านวน 1 ครงการ

2. ทะเบียนประวัติผูຌเขຌา

ภาครัฐ

ดย฿นครงการจะจัด

รับการฝึกอบรมถูกจัดเกใบ

3. เพือ่ ประสิทธิภาพ฿นการ฿หຌ

ท้าระบบ จ้านวน 7 ระบบ ขຌอมูลสมบูรณ์

บริการประชาชน ลดระยะเวลา

2. ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ
เพิม่ ประสิทธิภาพการ

3. การติดตามผลการ
ด้าเนินงานครงการฯ

฿หຌบริการประชาชน
฿นรูปบบออนเลน์

สามารถจัดเกใบประมวลผล
ขຌอมูลเดຌ

฿นการติดตอหลายหนวยงาน
ละลดระยะเวลา฿นการจัดเตรียม
เอกสาร
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6)
ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ฿นการขงขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนามือง฿ห้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ละป็นมิตรกับสิ่งวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดที่ 1. พัฒนามืองนนทบุรีพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลดยน้นบูรณาการกับหนวยงานที่กี่ยวข้องละการมีสวนรวมกับประชาชน
ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา
ที่

ครงการ

1 ครงการลอกทอระบายน้า
ภาย฿นเขตเทศบาลนครนนทบุรี

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

- เพือ่ ปງองกันน้าทวม
ละเพิม่ ประสิทธิภาพ

1.ลอกทอระบายน้า ถนนพิบูลสงคราม

การระบายน้า

- ท้าการลอกทอระบายน้าทอเหลี่ยม

ชวงยกศรีพรสวรรค์ถึงคลองบางเขน

ขนาด 1.20 เมตร เปຓนความยาวเม

งบประมาณละหลงที่มา
2561 2562 2563 2564
2565
บาท บาท บาท บาท
บาท
-

-

-

-

ผ.02

ผลลัพธ์ที่คาดวา
จะเด้รับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายหตุ

- ระบบปງองกันน้าทวม

ส้านักการชาง

ผมบ.7

ลຌวเสรใจ จ้านวน

ละเพิ่มประสิทธิภาพ

ฝຆายการระบายน้า

ผศช.7

4 เสຌนทาง

การระบายน้า

ตัวชีๅวัด
(KPI)

16,532,000 - ลอกทอระบายน้า

ยภก.2
SDGs9

นຌอยกวา 5,200.00 เมตร (รวมทัง 2 ฝัດง)
(พิกัด 13.843212,100.49557413.819055,100.512330)
2.ลอกทอระบายน้า ถนนประชาราษฎร์ชวง
ถนนทาน้านนท์ถึงยกถนนติวานนท์ (Big-C)
- ท้าการลอกทอระบายน้าทอกลม
ขนาด 0.60 เมตร เปຓนความยาวเม
นຌอยกวา 1,600.00 เมตร (รวมทัง 2 ฝัດง)
- ท้าการลอกทอระบายน้าทอกลมขนาด 1.20
เมตร เปຓนความยาวเมนຌอยกวา 2,200.00 เมตร

(รวมทัง2 ฝัດง)(พิกัด 13.842408,100.491533-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6)
ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ฿นการขงขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนามือง฿ห้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ละป็นมิตรกับสิ่งวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดที่ 1. พัฒนามืองนนทบุรีพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลดยน้นบูรณาการกับหนวยงานที่กี่ยวข้องละการมีสวนรวมกับประชาชน
ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา
ที่

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

งบประมาณละหลงที่มา
2561 2562 2563 2564
2565
บาท บาท บาท บาท
บาท

ผ.02

ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดวา
จะเด้รับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายหตุ

13.843153,100.510815)
3.ลอกทอระบายน้า ถนนนครอินทร์ชวงยก
ถนนติวานนท์ (Big-C) ถึงยกพระราม 5
- ท้าการลอกทอระบายน้าทอกลม
ขนาด 0.80 เมตร เปຓนความยาวเม
นຌอยกวา 526.00 เมตร (รวมทัง 2 ฝัດง)
- ท้าการลอกทอระบายน้าทอกลม
ขนาด 1.00 เมตร เปຓนความยาวเม
นຌอยกวา 2,026.00 เมตร (รวมทัง 2 ฝัດง)
- ท้าการลอกทอระบายน้าทอกลม
ขนาด 1.50 เมตร เปຓนความยาวเม
นຌอยกวา 310.00 เมตร (รวมทัง 2 ฝัດง)
- ท้าการลอกทอระบายน้าทอเหลี่ยม
ขนาด 1.50 เมตร เปຓนความยาวเม
นຌอยกวา 138.00 เมตร (รวมทัง 2 ฝัດง)
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6)
ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ฿นการขงขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนามือง฿ห้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ละป็นมิตรกับสิ่งวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดที่ 1. พัฒนามืองนนทบุรีพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลดยน้นบูรณาการกับหนวยงานที่กี่ยวข้องละการมีสวนรวมกับประชาชน
ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา
ที่

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

งบประมาณละหลงที่มา
2561 2562 2563 2564
2565
บาท บาท บาท บาท
บาท

ผ.02

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายหตุ

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดวา
จะเด้รับ

- ติดตังผงกัน

- ประชาชนเกิดความ

ส้านักการชาง

ผมบ.7

สตนเลส ลຌวเสรใจ

ปลอดภัย

ฝຆายวิศวกรรม

ผศช.7

จราจร

ยภก.2

ตัวชีๅวัด

(พิกัด 13.834667,100.49961513.843035,100.510784)
4.ลอกทอระบายน้า ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี
ชวงสี่ยกบิ๊กซีติวานนท์ถึงสะพานขຌาม
คลองบางเขน
- ท้าการลอกทอระบายน้าทอกลม
ขนาด 1.20 เมตร เปຓนความยาวเม
นຌอยกวา 3,120.00 เมตร (รวมทัง 2 ฝัດง)
(พิกัด 13.842947,100.51106113.883739,100.522035)

2 ครงการติดตังผงกันสตนเลส
พรຌอมปງายเตือนบนทางเทຌา
บริเวณถนนนนทบุรี 1

- เพือ่ ฿หຌเกิดความ

- งานติดตังผงกันจราจรสตนเลส

ปลอดภัยของประชาชน จ้านวน 200 ชุด
- งาน ค.ส.ล. ยึดผงกันจราจร
จ้านวน 200 ชุด

-

-

-

-

6,910,000

จ้านวน 200 ชุด

SDGs9
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6)
ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ฿นการขงขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนามือง฿ห้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ละป็นมิตรกับสิ่งวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดที่ 1. พัฒนามืองนนทบุรีพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลดยน้นบูรณาการกับหนวยงานที่กี่ยวข้องละการมีสวนรวมกับประชาชน
ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา
ที่

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

งบประมาณละหลงที่มา
2561 2562 2563 2564
2565
บาท บาท บาท บาท
บาท

ผ.02

ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดวา
จะเด้รับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายหตุ

- สามารถปງองกันละ

ส้านักการชาง

ผมบ.7

ฝຆายการระบายน้า

ผศช.7

- งานปງายเตือนจราจร จ้านวน 20 ชุด
(พิกัด -13.880520,100.502762
- 13.865595,100.482249

3 คงการกอสรຌางสถานีสูบน้า
คลองอูตะเภา

- เพือ่ ปງองกันละ

- ท้าการกอสรຌางสถานีสูบน้าพรຌอมติดตัง

กຌเขปัญหาน้าทวมขัง

เครือ่ งสูบน้า 0.30 ลบ.ม/วินาที

-

-

-

-

19,750,000 - กอสรຌางสถานีสูบน้า
ลຌวเสรใจ 1 หง

กຌเขปัญหาน้าทวม

จ้านวน 2 เครือ่ ง พรຌอมอุปกรณ์ประกอบ

ยภก.2

- ติดตังบานประตู พรຌอมมอเตอร์เฟฟງา

SDGs9

- ท้าการติดตังเครือ่ งตักขยะอัตนมัติ
จ้านวน 1 เครือ่ ง
(พิกัด 13.860537,100.506718)

4 ครงการขุดลอกคลองบางพรก
ชวงถนนติวานนท์ถึงกระทรวง
สาธารณสุข

- เพือ่ รักษานวคลอง
ละเพิม่ การระบายน้า

- ท้าการขุดลอกคลองเปຓนความยาว
เมนຌอยกวา 189.00 เมตร

-

-

-

-

220,000

- ขุดลอกคลอง
ลຌวเสรใจ 189.00 เมตร

- การระบายน้าดีขึน
บรรเทาปัญหาน้าทวมขัง

ส้านักการชาง

ผมบ.7

ฝຆายการระบายน้า

ผศช.7

(พิกัด 13.845126,100.512658-

ยภก.2

13.844750,100.514429)

SDGs9
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ผ.02

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561 - 2565) พิไมติม (ฉบับทีไ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ทีไ 6 ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1. พัฒนามือง฿หຌประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดี ละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ 5. พัฒนาการบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพ ละสามารถรองรับการขຌาสูประชาคมอาซียนเดຌ
ยุทธศาสตร์ทีไ 3. การรงพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากร฿นการปฏิบัติงาน ดยอาศัยระบบทคนลยีสารสนทศทีไทันสมัยเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ผนงานบริหารงานทัไวเป
ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

งบประมาณละหลงทีไมา
ตัวชีๅวัด
ทีไ
ครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)
บาท บาท บาท บาท บาท
1 ครงการจัดท้าฐานขຌอมูล
- เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ - จัดท้าฐานขຌอมูลสารสนเทศ
- - - 4,300,000 - เทศบาลนครนนทบุรี
สารสนเทศดຌานบริการละ งานภาย฿นเทศบาลนครนนทบุรี ดຌานบริการละเผยพรขຌอมูล
เดຌระบบสารสนเทศ฿น
เผยพรขຌอมูล ของเทศบาล ฿หຌเปຓนเปตามผนพัฒนารัฐบาล ของเทศบาลนครนนทบุรี
การบริหารจัดการ
นครนนทบุรี
ดิจิทัล
ภาย฿นหนวยงาน
1 ระบบ

ผลลัพธ์ทีไคาดวา
จะเดຌรับ

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

หมายหตุ

- มีระบบสารสนเทศ
กองวิชาการ
เขຌามาชวยบริหารจัดการ ละผนงาน
฿นรูปบบฐานขຌอมูล
งานเทคนลยี
สารสนเทศที่เจຌาหนຌาที่
สารสนเทศ
น้าเป฿ชຌประยชน์
฿นการท้างานเดຌอยาง
เหมาะสม

ผมบ.20
ผศช.6
ยภก.3
SDGs11
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ผ.02

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561 - 2565) พิไมติม (ฉบับทีไ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ทีไ 6 ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2. พัฒนามือง฿หຌมีความมัไนคงปลอดภัย
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ 4. การพัฒนาดຌานทรัพยากรมนุษย์ละสังคม฿หຌกຌาวหนຌา ปลอดภัย ละยัไงยืน
ยุทธศาสตร์ทีไ 3. การรงพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากร฿นการปฏิบัติงาน ดยอาศัยระบบทคนลยีสารสนทศทีไทันสมัยเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น
ทีไ

ครงการ

1 ครงการระบบรักษา

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาละบูรณาการ
ความปลอดภัยละ
ระบบ IOT(Internet of
สวัสดิการชุมชนอัจฉริยะ Things)ของเทศบาลนคร
(Smart Pole)
นนทบุรี฿หຌสามารถตอบ
สนองความตຌองการของ
ประชาชน฿นพืนที่
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคน฿นพืนที่฿หຌดียิ่งขึน
- เพื่อ฿หຌประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สนิ

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

งบประมาณละหลงทีไมา
ตัวชีๅวัด
2561 2562 2563 2564
2565
(KPI)
บาท บาท บาท บาท
บาท
- ระบบรักษาความปลอดภัย
60,000,000 - ความพึงพอ฿จ
ละสวัสดิการชุมชนอัจฉริยะ
ของประชาชน
(Smart Pole)
ผู฿ຌ ชຌบริการ
เมนຌอยกวา 80%

ผลลัพธ์ทีไคาดวา
จะเดຌรับ

- มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยละสวัสดิการ
ชุมชนอัจฉริยะ(Smart
Pole)ครบจ้านวน
93 ชุมชน
- ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

หมายหตุ

ส้านักปลัดเทศบาล ผมบ.20
ฝຆายรักษาความสงบ ผศช.7
เรียบรຌอยละ
ยภก.3
ความมั่นคง
SDGs 11
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แบบ ผ.03 บัญชีสรุปครุภัณฑ์

ผ.03
บัญชีสรุปครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6)
ทศบาลนครนนทบุรี
ปี 2561

ผงงาน

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 5 ปี

ปี 2565

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

รายการ

(บาท)

รายการ

(บาท)

รายการ

(บาท)

รายการ

(บาท)

รายการ

(บาท)

รายการ

(บาท)

1.1 ผนงานบริหารงานทัไวเป

-

-

-

-

-

-

5

370,700

5

4,567,000

10

4,937,700

1.2 ผนงานรักษาความสงบภาย฿น

-

-

-

-

-

-

50,964,400

8

50,964,400

-

-

-

-

-

-

3,242,200

8

1.4 ผนงานสาธารณสุข

8

2

400,000

10

3,642,200

1.6 ผนงานคหะละชุมชน

-

-

-

-

-

-

1

495,000

2

1,495,000

3

1,990,000

1.7 ผนงานสร้างความข้มขใงชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

-

2

175,740

2

175,740

1.10 ผนงานการพาณิชย์

-

-

-

-

-

-

-

-

2

12,800

2

12,800

-

-

-

-

-

-

14

21

57,614,940

35

61,722,840

รวมทัๅงสิๅน

4,107,900
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์

ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ที่

ผนงาน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

1 บริหารงาน
ทั่วเป

คาครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ส้านักงาน

- เพื่อทดทนของเดิมที่ช้ารุด
- ตูຌเหลใก 4 ลินชัก จ้านวน 10 ตูຌ
ละ฿ชຌจัดเกใบเอกสารของกอง ราคาตูຌละ 6,900 บาท
สารสนเทศภาษีฯ ฿หຌมีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึน

2 บริหารงาน
ทั่วเป

คาครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
- เพื่อ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน฿น
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับ
คอมพิวเตอร์ หຌองควบคุมระบบหຌองประชุม งานประมวลผล บบที่ 2 จ้านวน
หรืออิเลใก
ชัน 1 ละชัน 2 ณ เรือนรับรอง 2 ชุด ราคาชุดละ 45,800 บาท
ทรอนิกส์
ทาน้านนทบุรี
ประกอบดຌวย
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับ
งานประมวลผล บบที่ 2
(จอภาพขนาดเมนຌอยกวา 19 นิว)
ราคา 30,000 บาท/เครื่อง
2.ชุดปรกรมระบบปฏิบัติการฯ
ราคา 3,800 บาท/ชุด
3.ชุดปรกรมจัดการส้านักงาน
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตຌองตามกฏหมาย

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณละที่ผานมา
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

91,600

2565
(บาท)
69,000

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสารสนเทศ
ภาษีละทรัพย์สิน

ส้านักปลัดเทศบาล
ฝຆายบริหารงานทั่วเป
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ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ที่

ผนงาน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณละที่ผานมา
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ราคา 12,000 บาท/ชุด
3 บริหารงาน
ทั่วเป

คาครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
- เพื่อ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน฿น
- เครื่องส้ารองเฟฟງา
คอมพิวเตอร์ หຌองควบคุมระบบหຌองประชุม ขนาด 800VA ราคา 2,500 บาท/
หรืออิเลใก
ชัน 1 ละชัน 2 ณ เรือนรับรอง เครื่อง จ้านวน 2 เครื่อง
ทรอนิกส์
ทาน้านนทบุรี

-

-

-

5,000

-

ส้านักปลัดเทศบาล
ฝຆายบริหารงานทั่วเป

4 บริหารงาน
ทั่วเป

คาครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
- เพื่อ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์ ละเปຓนเครื่องมือ฿นการเพิ่ม
หรืออิเลใก
ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงาน
ทรอนิกส์

-

-

-

65,600

-

ส้านักปลัดเทศบาล
ฝຆายบริหารงานทั่วเป

- เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงาน
ส้านักงาน จ้านวน 2 ชุด
ราคาชุดละ 32,800 บาท
ประกอบดຌวย
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน
ส้านักงาน(จอสดงภาพขนาด
เมนຌอยกวา 19 นิว)
ราคา 17,000 บาท/เครื่อง
2.ชุดปรกรมระบบปฏิบัติการฯ
ราคาชุดละ 3,800 บาท/ชุด
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ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ที่

ผนงาน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณละที่ผานมา
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

3.ชุดปรกรมจัดการส้านักงานฯ
ราคา 12,000 บาท/ชุด

- เพื่อ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานละ
เปຓนเครื่องมือ฿นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงาน

5

6 บริหารงาน
ทั่วเป

คาครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
- เพื่อ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานละ
คอมพิวเตอร์ พัฒนางาน฿หຌมีประสิทธิภาพ
หรืออิเลใก
ทันสมัยยั่งยืน
ทรอนิกส์

- เครื่องส้ารองเฟฟງา
ขนาด 800 VA จ้านวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท

-

-

-

5,000

-

ส้านักปลัดเทศบาล
ฝຆายบริหารงานทั่วเป

- เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงาน
ประมวลผลระดับสูง (จอสดงภาพ
ขนาดเมนຌอยกวา 23 นิว)
จ้านวน 2 ชุดโละ 115,800 บาท
ดยมีรายละเอียดดังนี
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงาน
ประมวลผลระดับสูง (จอสดงภาพ
ขนาดเมนຌอยกวา 23 นิว)
จ้านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ

-

-

-

-

231,600

กองวิชาการละ
ผนงาน
ฝຆายประชาสัมพันธ์
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ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ที่

ผนงาน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณละที่ผานมา
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000 บาท
2.ชุดปรกรมระบบปฏิบัติการฯ
ราคาชุดละ 3,800 บาท
3.ชุดปรกรมจัดการส้านักงาน
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตຌองตามกฏหมาย
ราคาชุดละ 12,000 บาท

7 บริหารงาน
ทั่วเป

คาครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
- เพื่อ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานละ
คอมพิวเตอร์ พัฒนางาน฿หຌมีประสิทธิภาพ
หรืออิเลใก
ทันสมัยยั่งยืน
ทรอนิกส์

- เครื่องส้ารองเฟฟງา
ขนาด 800 VA จ้านวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท

-

-

-

-

5,000

กองวิชาการละ
ผนงาน
ฝຆายประชาสัมพันธ์
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ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ที่

ผนงาน

8 บริหารงาน
ทั่วเป

9 บริหารงาน
ทั่วเป

หมวด

คาครุภัณฑ์

คาครุภัณฑ์

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณละที่ผานมา
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

2565
(บาท)
4,200,000

- รถยนต์นั่ง
ปริมาตรกระบอกสูบ เมต่้ากวา
2,400 ซีซี เปຓนรถยนต์นั่ง 5 ประตู
เครื่องยนต์เบนซิน จ้านวน 1 คัน

-

- เพื่อ฿ชຌส้าหรับการประชุม
การบรรยายรวมทังงานรัฐพิธี
ตางโบนเวทีหຌองประชุม ชัน 5
ส้านักงานเทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 2

- ทรทัศน์ อล อี ดี (LED TV)
บบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840x2160
พิกเซล ขนาด 55 นิว
พรຌอมติดตัง จ้านวน
2 เครื่องโละ 19,900 บาท

-

-

-

-

39,800

- เพื่อ฿ชຌส้าหรับจัดการประชุม
สถานที่ชั่วคราว

- ขาตังทรทัศน์เอนกประสงค์บบ
ขวนเคลื่อนยຌายเดຌ จ้านวน
2 ชุดโละ 4,900 บาท

-

-

-

-

9,800

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
ละขนสง

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
฿นการปฏิบัติงาน

ครุภัณฑ์
ฆษณาละ
เผยพร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักปลัดเทศบาล
ฝຆายบริหารงาน

ทั่วไป

ส้านักปลัดเทศบาล
ฝຆายบริหารงานทั่วเป
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ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ที่

ผนงาน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)
- ขาตังทรทัศน์บบต่้าปรับเอน
จ้านวน 2 ชุดโละ 5,900 บาท

10 บริหารงาน
ทั่วเป

คาครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ส้านักงาน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารละจัดการ
ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงาน
บุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี

- เครื่องสกน฿บหนຌา
จ้านวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ
40,700 บาท พรຌอมการเดินระบบ
ละปรกรมควบคุมที่เกี่ยวขຌอง

รวม

2561
(บาท)
-

งบประมาณละที่ผานมา
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

2565
(บาท)
11,800

-

-

-

203,500

-

-

-

370,700 4,567,000

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ส้านักปลัดเทศบาล
ฝຆายการเจຌาหนຌาที่
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ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ที่

ผนงาน

หมวด

1 การรักษาความ คาครุภัณฑ์
สงบภาย฿น

ประภท

ครุภัณฑ์
ส้านักงาน

วัตถุประสงค์

- เพื่อ฿ชຌปฏิบัติงาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึน

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)
- เครื่องปรับอากาศบบยกสวน
บบตังพืนหรือบบขวน
(ระบบInverter) ขนาด 48,000 BTU
พรຌอมติดตัง จ้านวน 4 เครื่อง
เครื่องละ 65,900 บาท

- เครื่องท้าลายเอกสาร บบตัดตรง
ท้าลายครังละ 30 ผน
จ้านวน 1 เครื่อง

2

ครุภัณฑ์
ส้านักงาน

- เพื่อ฿ชຌ฿นการท้าลายเอกสาร
หนังสือของสวนราชการที่มิเดຌ
฿ชຌงาน เปຓนการอ้านวยความ
สะดวก฿นการปฏิบัติงาน

3

ครุภัณฑ์
ส้านักงาน

- เพื่อ฿ชຌ฿นการท้าส้าเนาเอกสาร - เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล
หนังสือของสวนราชการ
(ขาว-ด้า)ความเรใว 50 ผนตอนาที
เปຓนการอ้านวยความสะดวก
จ้านวน 1 เครื่อง
฿นการปฏิบัติงาน

งบประมาณละที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
263,600

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักปลัดเทศบาล
ฝຆายปງองกันละบรรเทา
สาธารณภัย

-

-

-

-

66,600

ส้านักปลัดเทศบาล
ฝຆายรักษาความสงบ
เรียบรຌอยละ
ความมั่นคง

-

-

-

-

200,000

ส้านักปลัดเทศบาล
ฝຆายรักษาความสงบ
เรียบรຌอยละ
ความมั่นคง
หนຌา 29

ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ที่

ผนงาน

หมวด

4 การรักษาความ คาครุภัณฑ์
สงบภาย฿น

5 การรักษาความ คาครุภัณฑ์
สงบภาย฿น

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

ครุภัณฑ์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ฿น

- รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี

ยานพาหนะ
และขนส่ง

การปฏิบัติงาน ฿หຌเกิดความ
สะดวกรวดเรใว

จ้านวน 4 คัน ราคาคันละ 84,300
บาท

ครุภัณฑ์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ฿น
คอมพิวเตอร์ การด้าเนินงาน เพื่อ฿ชຌส้าหรับ
หรืออิเลใก
ครงการระบบรักษาความ
ทรอนิกส์
ปลอดภัยละสวัสดิการชุมชน
อัจฉริยะ(Smart Pole)

- ระบบรักษาความปลอดภัยละ
สวัสดิการชุมชนอัจฉริยะ(Smart Pole)
จ้านวน 93 จุด ประกอบดຌวย
1.กลຌองทรทัศน์วงจรปิด
จ้านวน 93 ตัว
2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณบบ
PoE ขนาด 8 ชอง จ้านวน 93 ชุด
3.ระบบจຌงเหตุฉุกเฉิน หรือชุดขอ
ความชวยเหลือ SOS จ้านวน 93 ชุด
4.ชุดเมครฟนกຌานยาว (gooseneck
micro-phone) จ้านวน 93 ชุด

งบประมาณละที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
337,200

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักปลัดเทศบาล
ฝຆายปງองกันละบรรเทา
สาธารณภัย

-

-

-

-

9,027,000

ส้านักปลัดเทศบาล
ฝຆายรักษาความสงบ
เรียบรຌอยละ
ความมั่นคง
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บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ที่

ผนงาน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

งบประมาณละที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

ผ.03

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

5. อุปกรณ์ตรวจวัดคาฝุຆนละออง
ขนาดเมเกิน 2.5 เมครอน (PM 2.5)
จ้านวน 93 ชุด
6. จอสดงคาฝุຆนละอองขนาดเมเกิน
2.5 เมครอน (PM 2.5) จ้านวน
93 เครื่อง
7. ชุดเฟฟງาสองสวาง LED Street
Light จ้านวน 93 ชุด
8. Drive power ส้าหรับเฟฟງาสอง
สวาง LED Street Light จ้านวน
93 เครื่อง
9. ล้าพงกระจายเสียง IP speaker
จ้านวน 93 เครื่อง
10. อุปกรณ์ปງองกันเฟกระชาก
สายเคเบิล฿ยกຌว น้าสง สายเฟ
ละอื่น โ
หนຌา 31

บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ที่

ผนงาน

หมวด

6 การรักษาความ คาครุภัณฑ์
สงบภาย฿น

ประภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์
-พืไอสรຌางความปลอดภัย฿นชีวิต
คอมพิวตอร์ ละทรัพย์สิน฿หຌกับประชาชน
หรืออิลใก
ดย฿ชຌระบบกลຌองทรทัศน์
ทรอนิกส์
วงจรปิด ฿นการฝ้าระวังการ
กระทาผิดละบันทึกภาพเวຌ
ป็นหลักฐาน฿นการดานินคดี
- พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับความ
ชวยเหลือ฿นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)
- กลຌองทรทัศน์วงจรปิดพรຌอมอุปกรณ์
ละระบบจຌงเหตุฉุกเฉิน ติดตังบริเวณ
สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ประกอบดຌวย
1.กลຌองทรทัศน์วงจรปิด
จ้านวน 37 ตัว
2.ลิขสิทธิ์กลຌองทรทัศน์วงจรปิด
จ้านวน 37 ลิขสิทธิ์
3.อุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือขาย
จ้านวน 2 ชุด
4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L3 Switch)ขนาด 24 ชอง
จ้านวน 1 ชุด
5.อุปกรณ์ปງองกันเครือขาย
จ้านวน 3 ชุด
6.ปรกรมบริหารจัดการละจัดเกใบ
ขຌอมูล จ้านวน 1 ชุด

งบประมาณละที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
17,000,000

ผ.03

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักปลัดเทศบาล
ฝຆายรักษาความสงบ
เรียบรຌอยละ
ความมั่นคง
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บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ที่

ผนงาน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

งบประมาณละที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

ผ.03

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

7.เครื่องส้ารองเฟฟງาขนาด 800 VA
จ้านวน 4 เครื่อง
8.เครื่องส้ารองเฟฟງาขนาด 3 kVA
จ้านวน1 เครื่อง
9.ตูຌส้าหรับจัดเกใบเครื่องคอมพิวเตอร์
ละอุปกรณ์บบที่ 2(ขนาด 42U)
จ้านวน 1 ตูຌ
10.ระบบจຌงเหตุฉุกเฉินหรือชุดขอ
ความชวยเหลือ SOS จ้านวน 1 ระบบ
11.ระบบควบคุมเขຌาออกประตู
พรຌอมสัญญาณเตือน จ้านวน 1 ระบบ
12.หนวยจัดเกใบขຌอมูล HDD 8 TB
จ้านวน 12 ชุด
13.ชุดเบรกเกอร์กันดูด อุปกรณ์เฟฟງา
เบรกเกอร์ ปลั๊ก สายเฟ งานฐานราก
ละอื่นโ
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บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ที่

ผนงาน

หมวด

ประภท

7 การรักษาความ คาครุภัณฑ์
สงบภาย฿น

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์
หรืออิลใก
ทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

- พืไอสรຌางความปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน฿หຌกับประชาชน
ดย฿ชຌระบบกลຌองทรทัศน์
วงจรปิด ฿นการฝ้าระวังการ
กระทาผิดละบันทึกภาพเวຌ
ป็นหลักฐาน฿นการดานินคดี
- พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับความ
ชวยเหลือ฿นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)
- กลຌองทรทัศน์วงจรปิดพรຌอมอุปกรณ์
ละระบบเสียง ติดตังบริเวณถนนนนทบุรี 1
(ตังตหนຌา ม.สุวรรณภูมิ ถึงซอยนนทบุรี 8)
ประกอบดຌวย
1.กลຌองทรทัศน์วงจรปิด
จ้านวน 39 ตัว
2.ลิขสิทธิ์กลຌองทรทัศน์วงจรปิด
จ้านวน 39 ลิขสิทธิ์
3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L3 Switch)ขนาด 24 ชอง
จ้านวน 1ชุด
4.เครื่องส้ารองเฟฟງาขนาด 800 VA
จ้านวน 13 เครื่อง
5.เครื่องส้ารองเฟฟງาขนาด 3 kVA
จ้านวน 1 เครื่อง
6.อุปกรณ์กระจายสัญญาณภายนอก
ชนิด POE 8 ชอง พรຌอมพอร์ต SFP

งบประมาณละที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
11,070,000

ผ.03

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักปลัดเทศบาล
ฝຆายรักษาความสงบ
เรียบรຌอยละ
ความมั่นคง
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บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ที่

ผนงาน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

งบประมาณละที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

ผ.03

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จ้านวน 14 ชุด
7.ตูຌอุปกรณ์ยอยควบคุมกลຌองวงจรปิด
ภายนอก จ้านวน 13 ตูຌ
8.เมครฟนละชุดควบคุมระบบ
ละประกาศเสียงบบเครือขาย
จ้านวน 2 เครื่อง
9.เครื่องสงเสียงผานเครือขาย
จ้านวน 1 เครื่อง
10.เครื่องรับเสียงผานเครือขาย
จ้านวน 13 เครื่อง
11.เครื่องขยายเสียง ชนิดมีเครื่อง
ประมวลผลสัญญาณเสียง
จ้านวน 13 เครื่อง
12. ล้าพงส้าหรับกระจายเสียงภายนอก
จ้านวน 13 เครื่อง
13. ชุดเบรกเกอร์กันดูด อุปกรณ์เฟฟງา
เบรกเกอร์ ปลั๊ก สายเฟ ละอื่น โ
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บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ที่

ผนงาน

หมวด

ประภท

8 การรักษาความ คาครุภัณฑ์
สงบภาย฿น

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์
หรืออิลใก
ทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

- พืไอสรຌางความปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน฿หຌกับประชาชน
ดย฿ชຌระบบกลຌองทรทัศน์
วงจรปิด ฿นการฝ้าระวังการ
กระทาผิดละบันทึกภาพเวຌ
ป็นหลักฐาน฿นการดานินคดี
- พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับความ
ชวยเหลือ฿นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)
- กลຌองทรทัศน์วงจรปิดพรຌอมอุปกรณ์
ละระบบเสียง ติดตังบริเวณตลาด
เทศบาลนครนนทบุรี ประกอบดຌวย
1.กลຌองทรทัศน์วงจรปิด
จ้านวน 51 ตัว
2.ลิขสิทธิ์กลຌองทรทัศน์วงจรปิด
จ้านวน 51 ลิขสิทธิ์
3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L3 Switch)ขนาด 24 ชอง
จ้านวน 1ชุด
4.เครื่องส้ารองเฟฟງาขนาด 800 VA
จ้านวน 17 เครื่อง
5.เครื่องส้ารองเฟฟງาขนาด 3 kVA
จ้านวน 1 เครื่อง
6.อุปกรณ์กระจายสัญญาณภายนอก
ชนิด POE 8 ชอง พรຌอมพอร์ต SFP
จ้านวน 18 ชุด

งบประมาณละที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
13,000,000

ผ.03

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักปลัดเทศบาล
ฝຆายรักษาความสงบ
เรียบรຌอยละ
ความมั่นคง
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ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ที่

ผนงาน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

งบประมาณละที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

7.ตูຌอุปกรณ์ยอยควบคุมกลຌองวงจรปิด
ภายนอก จ้านวน 17 ตูຌ
8.เมครฟนละชุดควบคุมระบบ
ละประกาศเสียงบบเครือขาย
จ้านวน 2 เครื่อง
9.เครื่องสงเสียงผานเครือขาย
จ้านวน 1 เครื่อง
10.เครื่องรับเสียงผานเครือขาย
จ้านวน 17 เครื่อง
12.เครื่องขยายเสียง ชนิดมีเครื่อง
ประมวลผลสัญญาณเสียง
จ้านวน 17 เครื่อง
13. ล้าพงส้าหรับกระจายเสียงภายนอก
จ้านวน 17 เครื่อง
14. ชุดเบรกเกอร์กันดูด อุปกรณ์เฟฟງา
เบรกเกอร์ ปลั๊ก สายเฟ ละอื่น โ

รวม

-

-

-

-

50,964,400
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ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ที่

ผนงาน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

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

2565
(บาท)
200,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 สาธารณสุข คาครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ฆษณาละ
เผยพร

- เพื่อทดทนครุภัณฑ์เดิมที่
เสื่อมสภาพ ละเพื่อ฿หຌมี
ครุภัณฑ์เพียงพอ฿นการปฏิบัติ
งาน

- เครื่องมัลติมีเดีย ปรเจคเตอร์ ระดับ
WXGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens
เครื่องละ 100,000 บาท จ้านวน 2 เครื่อง
(กลุมงานสงเสริมสุขภาพ)

2 สาธารณสุข คาครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
- เพื่อ฿หຌมีครุภัณฑ์เพียงพอตอ
วิทยาศาสตร์ การปฏิบัติงาน
หรือการพทย์

- เครื่องปัດนลຌางเซลล์เมใดเลือด (Serofuge)
จ้านวน 1 เครื่อง (งานพยาธิวิทยา)

-

-

-

-

200,000

ส้านักการ
สาธารณสุข
ละสิ่งวดลຌอม

- เครื่องกระตุຌนหัว฿จดຌวยเฟฟງา
จ้านวน 1 เครื่อง
(งานการพทย์ฉุกเฉิน)

-

-

-

480,000

-

ส้านักการ
สาธารณสุข
ละสิ่งวดลຌอม

ส้านักการ
สาธารณสุข
ละสิ่งวดลຌอม

3

- เพื่อ฿หຌมีครุภัณฑ์เพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน

4

- เพื่อจัดหาครุภัณฑ์฿หຌเพียงพอ - เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร ชนิดพน
ตอการ฿หຌบริการประชาชน
ละอองยาเดຌ พรຌอมอุปกรณ์ จ้านวน 15 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 30,000 บาท

-

-

-

450,000

-

ส้านักการ
สาธารณสุข
ละสิ่งวดลຌอม

- เพื่อจัดหาครุภัณฑ์฿หຌเพียงพอ - พัดลมตังพืน ขนาด฿บพัด 14 นิว ชนิดปรับ
ตอการ฿หຌบริการประชาชน
ระดับเดຌ จ้านวน 450 ตัวโละ 1,000 บาท

-

-

-

450,000

-

ส้านักการ
สาธารณสุข
ละสิ่งวดลຌอม
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5 สาธารณสุข คาครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ส้านักงาน

ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ที่

ผนงาน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

งบประมาณละที่ผานมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
60,000

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 สาธารณสุข คาครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ส้านักงาน

- เพื่อจัดหาครุภัณฑ์฿หຌเพียงพอ - ปั๊มน้าอัตนมัติบบถังกลม ขนาด 300 วัตต์
ตอการ฿หຌบริการประชาชน
พรຌอมอุปกรณ์ละติดตัง จ้านวน 2 ชุดโละ
30,000 บาท

7 สาธารณสุข คาครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
งานบຌาน
งานครัว

- เพื่อจัดหาครุภัณฑ์฿หຌเพียงพอ - ถังน้าบบเฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ
2,000 ลิตร พรຌอมลูกลอย
ตอการ฿หຌบริการประชาชน
จ้านวน 2 ถังโละ 9,100 บาท

-

-

-

18,200

-

ส้านักการ
สาธารณสุข
ละสิ่งวดลຌอม

8 สาธารณสุข คาครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

- เพื่อจัดหาครุภัณฑ์฿หຌเพียงพอ - หຌองสุขาส้าเรใจรูป พรຌอมติดตัง
ตอการ฿หຌบริการประชาชน
จ้านวน 20 หຌองโละ 32,100 บาท
ประกอบดຌวย ถสุขภัณฑ์บบนั่งยอง,กຍอกน้า
สายฉีดช้าระ,ที่ขวนสัมภาระ
ที่฿สกระดาษช้าระ, หลอดเฟสองสวาง ฯลฯ

-

-

-

642,000

-

ส้านักการ
สาธารณสุข
ละสิ่งวดลຌอม

- เพื่อจัดหาครุภัณฑ์฿หຌเพียงพอ - หຌองอาบน้าส้าเรใจรูป พรຌอมติดตัง จ้านวน
ตอการ฿หຌบริการประชาชน
20 หຌองโละ 32,100 บาท ประกอบดຌวย
ชุดฝักบัว,ชุดอางลຌางมือ,กຍอกน้า ,ที่วางสบู
ที่แขวนสัมภาระ,หลอดไฟสองสวาง ฯลฯ

-

-

-

642,000

-

ส้านักการ
สาธารณสุข
ละสิ่งวดลຌอม

9

ส้านักการ
สาธารณสุข
ละสิ่งวดลຌอม
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ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ที่

ผนงาน

หมวด

10 สาธารณสุข คาครุภัณฑ์

ประภท

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเลใกทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

- พืไอจัดหาครุภัณฑ์
฿หຌพียงพอตอการ฿หຌ
บริการประชาชน
ละพืไอความปลอดภัย
ของจຌาหนຌาทีไละประชาชน

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)
- กลຌองทรทัศน์วงจรปิด พรຌอมอุปกรณ์
ละติดตัๅง จานวน 10 ตัว ติดตัๅงบริวณ
ศูนย์พักคอยประจาชุมชน
(Community Isolation)
ทศบาลนครนนทบุรี ประกอบดຌวย
1. กลຌองทรทัศน์วงจรปิด ชนิดครือขาย
จานวน 10 ตัว
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผานครือขาย
จานวน 1 ชุด
3. จอรับภาพ จานวน 1 ชุด
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
จานวน 1 ครืไอง
5. ครืไองสารองเฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน 1 ครืไอง
6. คาติดตัๅงระบบงานครือขาย
สายสัญญาณละอุปกรณ์ตอพวง
ฯลฯ
รวม

งบประมาณละที่ผานมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
500,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักการ
สาธารณสุข
ละสิ่งวดลຌอม

3,242,200 400,000
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ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ที่

ผนงาน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

1 เคหะละ คาครุภัณฑ์
ชุมชน

ครุภัณฑ์
การเกษตร

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ฿นการ - เครื่องสูบน้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที
ด้าเนินงาน
พรຌอมติดตังอุปกรณ์ประกอบทังหมด ละตูຌ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมระบบเฟฟງา จ้านวน 1 เครื่อง
ระบายน้าบอสูบน้า
ซอยสามัคคี 58/10

2 เคหะละ คาครุภัณฑ์
ชุมชน

ครุภัณฑ์อื่น

- เพื่อ฿หຌบริการประชาชน
- ตูຌสุขาเคลื่อนที่ บบตูຌสุขาคู พรຌอมถังเกใบ
ระหวางการปรับปรุงหຌองสุขา สิ่งปฏิกูล พรຌอมติดตัง จ้านวน 6 ตูຌโละ
ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี 165,000 บาท 1 ตูຌ มี 2 หຌอง ประกอบดຌวย
1. สุขภัณฑ์ชักครก
2. ถปัสสาวะชาย
3. อางลຌางมือ
4. กระจก
5. หลอดเฟสองสวาง
6. สายช้าระ
7. กຍอกน้า
(งานบริการจัดการสิ่งปฏิกูล)
รวม

งบประมาณละที่ผานมา
2561 2562 2563
2564
2565
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000

-

-

-

495,000
(3 ตูຌ)

495,000
(3 ตูຌ)

-

-

-

495,000

1,495,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักการชาง
ฝຆายการระบายน้า

ส้านักการ
สาธารณสุข
ละสิ่งวดลຌอม

หนຌา 41

บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6)
ทศบาลนครนนทบุรี

ที่

ผนงาน

หมวด

1

สรຌางความ

คาครุภัณฑ์

ประภท
ครุภัณฑ์ส้านักงาน

เขຌมขใงของ
ชุมชน

วัตถุประสงค์

ผ.03

ป้าหมาย

- เพื่อ฿ชຌ฿นการจัดท้าบัตรฯ ดังนี

- เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกประเภทบัตร

1.บัตรประจ้าตัวประธานชุมชน

พีวีซีการ์ด (PVC) พรຌอมปรกรมปฏิบัติงาน

ละกรรมการชุมชน

จ้านวน 1 ชุด

งบประมาณละที่ผานมา
หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
66,340 กองสวัสดิการสังคม

2.บัตรประจ้าตัวคณะกรรมการกลุมสตรี
3.บัตรประจ้าตัวคณะกรรมการกลุมอาชีพ
4.บัตรประจ้าตัวคณะกรรมการสภาเดใก
ละเยาวชน
ฯลฯ

2

สรຌางความ
เขຌมขใงของ

คาครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - เพื่อ฿หຌเกิดความคลองตัวละเพิ่ม
ละขนสง

ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัตงิ าน

- จัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี

-

-

-

-

109,400 กองสวัสดิการสังคม

-

-

-

-

175,740

จ้านวน 2 คันโละ 54,700 บาท

ชุมชน

รวม
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ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่มติม (ฉบับที่ 6 )
ทศบาลนครนนทบุรี
ที่

ผนงาน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

1 การพาณิชย์ คาครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ส้านักงาน

- เพื่อ฿ชຌ฿นอาคาร
สถานธนานุบาล

2 การพาณิชย์ คาครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
- เพื่อ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์ ของสถานธนานุบาล
หรืออิเลใก
- เพื่อปງองกันเครือ่ งบันทึก
ทรอนิกส์
กลຌองวงจรปิดช้ารุด

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)
- ปั๊มน้าหอยขง
จ้านวน 1 เครื่อง

-

-

-

-

2565
(บาท)
7,000

- เครื่องส้ารองเฟฟງา
ขนาด 1KVA จ้านวน 1 เครื่อง

-

-

-

-

5,800

-

-

-

-

12,800

รวม

2561
(บาท)

งบประมาณละที่ผานมา
2562
2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สถานธนานุบาลฯ 2

สถานธนานุบาลฯ 2

หนຌา 43

ภาคผนวก

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
1.ดຌานความมัไนคง
ิ1) สริมสรຌางความมั่นคงของสถาบันหลักละการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลเกการบริหารประทศละพัฒนาความมั่นคง
(3) การรักษาความมั่นคงภาย฿นละความสงบรียบรຌอยภาย฿น
(4) การพัฒนาระบบ กลเก มาตรการละความรวมมือระหวางประทศทุกระดับ
ิ5ี การพัฒนาสริมสรຌางศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประทศ
(6) การพัฒนาระบบการตรียมพรຌอมหงชาติละระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลเกที่กี่ยวขຌองจากนวดิ่งสูนวราบมากขึๅน

2.ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางศรษฐกิจ
(2) การพัฒนาภาคการผลิตละบริการ
(3) การพัฒนาผูຌประกอบการละศรษฐกิจชุมชน
(4) การพัฒนาพืๅนที่ศรษฐกิจพิศษละมือง
(5) การลงทุนพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
(6) การชื่อมยงกับภูมิภาคละศรษฐกิจลก

3.ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาละการรียนรูຌ฿หຌมีคุณภาพทาทียมละทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค์
(4) การสรຌางสริม฿หຌคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรຌางความอยูดีมีสุขของครอบครัวเทย

4.ดຌานการสรຌางอกาสความสมอภาคละทาทียมกันทางสังคม
(1) สรຌางความมั่นคงละการลดความหลื่อมลๅำทางศรษฐกิจละสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการละระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพวดลຌอมละนวัตกรรมที่อืๅอตอการดำรงชีวิต฿นสังคมสูงวัย
(4) สรຌางความขຌมขใงของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมละ ความขຌมขใงของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชน฿หຌป็นกลเก฿นการสนับสนุนการพัฒนา

5.ดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูละป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการนๅำ฿หຌมีประสิทธิภาพทัๅง 25 ลุมนๅำ นຌนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาละ฿ชຌพลังงานที่ป็นมิตรกับสิ่งวดลຌอม
(4) การพัฒนามืองอุตสาหกรรมชิงนิวศละมืองที่ป็น มิตรกับสิ่งวดลຌอม
(5) การรวมลดปัญหาลกรຌอนละปรับตัว฿หຌพรຌอมกับการ ปลี่ยนปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การ฿ชຌครื่องมือทางศรษฐศาสตร์ละนยบายการคลัง พื่อสิ่งวดลຌอม

6.ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงครงสรຌาง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ฿หຌมีขนาดที่หมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนละพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตຌานการทุจริตละประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายละระบียบตาง โ
(6) ฿หຌทันสมัย ป็นธรรมละป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการ฿หຌบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายเดຌละรายจายของภาครัฐ

ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ ิพ.ศ.โ56เ – โ56ไี ิผศช.ี
เดຌกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศเวຌทัๅงหมด แเ ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ดຌานการสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
โ. ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางความป็นธรรมละลดความหลื่อมลๅำ฿นสังคม
ใ. ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยั่งยืน
ไ. ยุทธศาสตร์ดຌานการติบตที่ป็นมิตรกับสิ่งวดลຌอมพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการสริมสรຌางความมั่นคงหงชาติพื่อการพัฒนาประทศสูความมั่งคั่งละยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการ฿นภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ละธรรมาภิบาล
฿นสังคมเทย
็. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละระบบลจิสติกส์
่. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม
้. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาภาค มือง ละพืๅนที่ศรษฐกิจ
แเ. ยุทธศาสตร์ดຌานความรวมมือระหวางประทศพื่อการพัฒนา

ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ (ผมบ.ี
ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ ป็นผนมบทพืไอบรรลุป้าหมายตามทีไกำหนดเวຌ฿นยุทธศาสตร์ชาติ
มีทัๅงสิๅน โใ ผนมบท
แ. ความมั่นคง

แใ. การสริมสรຌาง฿หຌคนเทยมีสุขภาวะที่ดี

โ. การตางประทศ

แไ. ศักยภาพการกีฬา

ใ. การกษตร

แ5. พลังทางสังคม

ไ. อุตสาหกรรมละบริการหงอนาคต

แๆ. ศรษฐกิจฐานราก

5. การทองที่ยว

แ็. ความสมอภาคละหลักประกันทางสังคม

ๆ. พืๅนที่ละมืองนาอยูอัจฉริยะ

แ่. การติบตอยางยั่งยืน

็. ครงสรຌางพืๅนฐาน ระบบลจิสติกส์ ละดิจิทัล

แ้. การบริหารจัดการนๅำทัๅงระบบ

่. ผูຌประกอบการละวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมยุค฿หม

โเ. การบริการประชาชนละประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

้. ขตศรษฐกิจพิศษ

โแ. การตอตຌานการทุจริตละประพฤติมิชอบ

แเ. การปรับปลี่ยนคานิยมละวัฒนธรรม

โโ. กฎหมายละกระบวนการยุติธรรม

แแ. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

โใ. การวิจัยละพัฒนานวัตกรรม

แโ. การพัฒนาการรียนรูຌ

Substainable Development Goals (SDGs)
ป้าหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน
ประกอบเปดຌวย แ7 ป้าหมายคือ
แ. ป้าหมายทีไ 1 ยุติความยากจนทุกรูปบบ฿นทุกที่
โ. ป้าหมายทีไ 2 ยุติความหิวหย บรรลุความมัน่ คงทางอาหารละ ยกระดับภชนาการ
ละสงสริมกษตรกรรมที่ยั่งยืน
ใ. ป้าหมายทีไ 3

สรຌางหลักประกันวาคนมีชวี ติ ที่มีสขุ ภาพดีละสงสริมสวัสดิภาพ สำหรับทุกคน
฿นทุกวัย

ไ. ป้าหมายทีไ 4

สรຌางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ อยางครอบคลุมละทาทียม
ละสนับสนุนอกาส฿นการรียนรูตຌ ลอดชีวติ

5. ป้าหมายทีไ 5

บรรลุความสมอภาคระหวางพศละ฿หຌอำนาจของผูหຌ ญิงละดใกหญิงทุกคน

6. ป้าหมายทีไ 6

สรຌางหลักประกันวาจะมีการจัด฿หຌมีนๅำละสุขอนามัยสำหรับทุกคน
ละการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

7. ป้าหมายทีไ 7

สรຌางหลักประกันวาทุกคนขຌาถึงพลังงานสมัย฿หม฿นราคาที่สามารถซืๅอหาเดຌ
ชือ่ เดຌละยั่งยืน

่. ป้าหมายทีไ 8

สงสริมการติบตทางศรษฐกิจทีต่ อนื่อง ครอบคลุม ละยั่งยืน การจຌางงานตใมที่
ละการมีผลิตภาพ ละมีการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน

้. ป้าหมายทีไ 9

สรຌางครงสรຌางพืๅนฐานที่ทคี วามทนทาน สงสริม การพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมละยั่งยืน ละสงสริมนวัตกรรม

แเ. ป้าหมายทีไ 10 ลดความเมสมอภาคภาย฿นละระหวางประทศ
แแ. ป้าหมายทีไ 11 ทำ฿หຌมืองละการตังๅ ถิน่ ฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย
มีภูมติ ຌานทาน ละยั่งยืน
แโ. ป้าหมายทีไ 12 สรຌางหลักประกัน฿หຌมรี ูปบบการบริภคละผลิตที่ยั่งยืน
แใ. ป้าหมายทีไ 13 ปฏิบตั ิการอยางรงดวนพื่อตอสูกຌ ับการปลี่ยนปลงสภาพภูมิอากาศละ
ผลกระทบที่กิดขึๅน

แไ. ป้าหมายทีไ 14 อนุรกั ษ์ละ฿ชຌประยชน์จากมหาสมุทร ทะลละทรัพยากรทางทะลอยางยั่งยืน
พื่อการพัฒนาทียั่งยืน
แ5. ป้าหมายทีไ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู ละสนับสนุนการ฿ชຌระบบนิวศบนบก อยางยั่งยืน จัดการปຆาเมຌ
อยางยั่งยืน ตอสูຌการกลายสภาพป็น ทะลทราย หยุดการสือ่ มทรมของที่ดนิ ละ
ฟื้นสภาพกลับมา฿หม ละหยุดการสูญสียความ ความหลากหลายทางชีวภาพ
แ6. ป้าหมายทีไ 16 สงสริมสังคมที่สงบสุขละครอบคลุมพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน ฿หຌทุกคนขຌาถึง
ความยุติธรรมละสรຌางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ ละครอบคลุม฿นทุกระดับ
แ7. ป้าหมายทีไ 17 สริมความขຌมขใง฿หຌกกลเกการดำนินงานละฟื้นฟู สภาพหุຌนสวนความรวมมือ
ระดับลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์กลุม จังหวัดภาคกลางปริมณฑล (พ.ศ.โ56แ-โ565ี (ยภก.ี
ประกอบดຌวย ไ ยุทธศาสตร์ ดังนีๅ
แ. ยุทธศาสตร์ทีไ แ : พัฒนานวัตกรรมดຌานการผลิต ละยกระดับอุตสาหกรรมกษตรอุตสาหกรรม
ละพาณิชยกรรมที่เดຌมาตรฐาน รองรับการจริญติบตระดับลกของ
กรุงทพมหานคร
โ. ยุทธศาสตร์ทีไ โ : พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ระบบลจิสติกส์ มือง ชุมชนอยางป็นระบบพัฒนาการ
บริหารจัดการนๅำ ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอมอยางสมดุลละยั่งยืน
ใ. ยุทธศาสตร์ทีไ ใ : การพัฒนาระบบมืองละยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงสริมการบริการ
ทางการพทย์ละการศึกษา สูการป็นมืองนาอยู
ไ. ยุทธศาสตร์ทีไ ไ : สงสริมการพัฒนา การทองที่ยวชิงอนุรักษ์ละวัฒนธรรมที่สอดคลຌองกับวิถีชีวิต
พัฒนาหลงทองที่ยวละกิจกรรมการทองที่ยว฿หຌมีชื่อสียงระดับประทศ

ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี
ประกอบดຌวย โ ยุทธศาสตร์ ดังนีๅ
แ. ยุทธศาสตร์ทีไ แ : พัฒนามือง฿หຌประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ละป็นมิตรกับสิ่งวดลຌอม
โ. ยุทธศาสตร์ทีไ โ : พัฒนามือง฿หຌมีความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.฿นขตจังหวัด ิพ.ศ.โ56แ – โ565 ี
ประกอบดຌวย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนีๅ
แ. ยุทธศาสตร์ทีไ แ : การพัฒนามืองนนทบุรี พื่อการอยูอาศัย ของประชาชนอยางมีความสุข
โ. ยุทธศาสตร์ทีไ โ : สริมสรຌางละพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม
อยางยั่งยืน
ใ. ยุทธศาสตร์ทีไ ใ : สริมสรຌางละพัฒนาศรษฐกิจสรຌางสรรค์ เดຌมาตรฐานละมีมูลคาพิ่ม
ไ. ยุทธศาสตร์ทีไ ไ : พัฒนาดຌานทรัพยากรมนุษย์ละสังคม฿หຌกຌาวหนຌา ปลอดภัย ละยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ทีไ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพ ละสามารถรองรับการขຌาสูประชาคม
อาซียนเดຌ
6. ยุทธศาสตร์ทีไ 6 : พัฒนา สงสริมละอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณี ภูมิปัญญาทຌองถิ่น
อันดีงาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของทศบาลนครนนทบุรี ิพ.ศ.โ56แ – โ565ี
ประกอบดຌวย ใ ยุทธศาสตร์ ดังนีๅ
แ. ยุทธศาสตร์ทีไ แ : การพัฒนาละสงสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ฿หຌมีสุขภาวะที่ดีมีรายเดຌตามหลัก
ศรษฐกิจพอพียง ละอยู฿นสิ่งวดลຌอมที่ดี
โ. ยุทธศาสตร์ทีไ โ : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ดยนຌนบูรณาการกับหนวยงาน
ที่กี่ยวขຌอง ละการมีสวนรวมกับประชาชน
ใ. ยุทธศาสตร์ทีไ ใ : รงพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากร฿นการปฏิบัติงาน ดยอาศัยระบบทคนลยี
สารสนทศที่ทันสมัยเดຌอยางมีประสิทธิภาพ

