คำนำ
เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุขให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น งานบริการประชาชนในส่วนต่างๆ ของเทศบาลเป็นหัวใจสาคัญในการบริหารงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่
ทาให้เราทราบถึงปัญหา และความต้องการของประชาชน ว่ามีความต้องการสิ่งใดมาก สิ่งใดน้อย ต้องแก้ไข
สิ่งใดต้องเพิ่มเติมในสิ่งใด เพื่อบริหารงานเทศบาลให้มีความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ และตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีอานาจและหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองโดยเฉพาะ การจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี และนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นตามลาดับ
แผนการดาเนิ นงานจึงเป็นแผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน / โครงการและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณนั้นๆ ทาให้ทราบถึงแผนงาน / โครงการที่ดาเนินการในพื้นที่ ว่ามีแผนงาน / โครงการใด
วงเงินเท่าใด ดาเนินการเมื่อใด และดาเนินการตรงจุดไหน เทศบาลนครนนทบุรีหวั งว่าแผนการดาเนินงาน
ประจาปี 2560 ฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะผู้จัดทา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลนครนนทบุรี

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี
เรื่อง ให้ใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลนครนนทบุรี
ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี ได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ตามมติที่ประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) จึงให้ ใ ช้แผนการดาเนิ นงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสมนึก ธนเดชากุล)
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ

1
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ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
1) พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาวะที่ดีมีรายได้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในระบบ นอกระบบ และ

3-1-1-1

การศึกษาตามอัธยาศัย
1.2. แนวทางการพัฒนาป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

3-1-2-1

1.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบัน
ครอบครัว

3-1-3-1

1.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว
และการรักษาพยาบาล

3-1-4-1

1.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนรักษาความสะอาด การจัดการมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล น้้าเสีย และมลพิษ การควบคุมสุสานและฌาปนสถาน และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

3-1-5-1

1.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะและสถานทีพ่ ักผ่อน
หย่อนใจ

3-1-6-1

1.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน การลดภาวะ
โลกร้อน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3-1-7-1

1.8 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ
รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สนิ

3-1-8-1

1.9 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ การพาณิชย์
การลงทุน และการด้ารงชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3-1-9-1

1.10 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนควบคุมการเลี้ยง และการฆ่าสัตว์

3-1-10-1

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงระบบการบริการ 3-2-1-1
และสนับสนุนเครือข่ายเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย

2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการประสาน

3-2-2-1

แผนพัฒนาท้องถิ่น

2.3 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้า้ ทางระบายน้้า งานผังเมือง 3-2-3-1
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ และการควบคุมอาคาร

2.4 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรือ ระบบจราจร ไฟฟ้า

3-2-4-1

และประปา

2.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน บ้ารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน จารีต 3-2-5-1
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ ศูนย์การเรียนรู้ และการท่องเที่ยว

3. เร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3-3-1-1

3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย ให้มีประสิทธิภาพ

3-3-2-1

3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

3-3-3-1

------------------------

ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 บทนา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด ทาแผน
การดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรื อได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการอื่น สาหรับ
แผนการดาเนินงานเป็นแผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /
โครงการพัฒนาและกิจ กรรมที่ดาเนิน การจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณนั้นๆ
แผนการด าเนิ น งานประจ าปี 2560 ของเทศบาลนครนนทบุ รี เ ป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่มี
ลักษณะการดาเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นโครงการ/ กิจกรรมการ
พัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงานประจาปี 2560
การจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญใน
การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ทาให้สามารถควบคุมการดาเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามดาเนินงานและการประเมินผลด้วย

1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จและหน่ว ยงานอื่น ๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒ นาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดาเนินงานแล้ ว เสนอผู้ บริห ารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

2
ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้ จัดทาให้ แล้ ว เสร็จภายในสามสิ บวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่ วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น

1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่
ของเทศบาลนครนนทบุรีประจาปีงบประมาณนั้นๆ
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ตามแผนงาน / โครงการ
และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. เพื่อเป็นการประสานงานแผนงาน / โครงการรวมถึงการบู รณาการทางานกับหน่วยงานต่างๆ
ทาให้การดาเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่

3

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ราชการส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม

ราชการส่วนกลาง
รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอื่นๆ

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

เสนอทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ

ประกาศใช้

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
ผด1
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละของ
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
จานวนงบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
ทีด่ าเนินการ
โครงการทัง้ หมด
งบประมาณทัง้ หมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้มีสุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในระบบ นอกระบบ และ
27
10.80
130,506,800
13.40
สานักการศึกษา
การศึกษาตามอัธยาศัย
1.2 ป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

2

0.80

4,000,000

0.4

สานักการสาธารณสุขฯ
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ การสร้างความเข้มแข็งฯ

19

7.60

322,308,000

33.20

สานักการสาธารณสุขฯ
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ

กองสวัสดิการสังคม

1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว
และการรักษาพยาบาล

12

4.80

6,780,000

0.69

สานักการสาธารณสุขฯ

1.5 ส่งเสริมสนับสนุนรักษาความสะอาด การจัดการมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล น้าเสียและมลพิษ การควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

5

2.00

3,600,000

0.37

สานักการสาธารณสุขฯ

หน้า 2 - 1

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
ผด1
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละของ
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
จานวนงบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
ทีด่ าเนินการ
โครงการทัง้ หมด
งบประมาณทัง้ หมด
1.6 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะและสถานทีพ่ ักผ่อน
13
5.20
27,000,000
2.78
สานักการช่าง
หย่อนใจ
สานักการศึกษา
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ

1.7 ส่งเสริม สนับสนุนการการใช้ประโยชน์จากทีด่ ิน การลดภาวะ
โลกร้อน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4

1.60

2,100,000

0.20

สานักการสาธารณสุขฯ

1.8 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และรัษา
ความสงบเรียนร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน

3

1.20

9,500,000

0.97

สานักปลัดเทศบาล

1.9 ส่งเสริม สนับสนุน การฝึกและประกอบอาชีพ การพาณิชย์
การลงทุน และการดารงชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

7

2.80

1,060,000

0.10

กองสวัสดิการสังคม

1.10 ส่งเสริม สนับสนุนควบคุมการเลี้ยงสัตว์ และการฆ่าสัตว์

2

0.80

3,000,000

0.30

สานักการสาธารณสุขฯ

94

37.60

507,154,800

52.41

รวม

สานักการช่าง

หน้า 2 - 2

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละของ
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
จานวนงบประมาณ
ทีด่ าเนินการ
โครงการทัง้ หมด
งบประมาณทัง้ หมด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชน
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล
13.60
35,917,500
3.69
34
ปรับปรุงระบบบริการและสนับสนุนเครือข่ายเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย

ผด1

หน่วยดาเนินการ

สานักการสาธารณสุขฯ

กองสวัสดิการสังคม
สานักปลัดเทศบาล

สานักการคลัง

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

3

2.3 พัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาทางบก ทางน้า
ทางระบายน้า งานผังเมือง การใช้ประโยชน์ทดี่ ินและการควบคุม
อาคาร

26

1.20

2,700,000

0.27

กองวิชาการ
และแผนงาน

10.40

198,933,000

20.49

สานักปลัดเทศบาล

สานักการช่าง
สานักการสาธารณสุขฯ

หน้า 2 - 3

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
ผด1
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละของ
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
จานวนงบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
ทีด่ าเนินการ
โครงการทัง้ หมด
งบประมาณทัง้ หมด
2.4 การพัฒนาก่อสร้างการ ปรับปรุง บารุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรือ
3.60
39,620,000
4.08
สานักการช่าง
9
ระบบจราจร ไฟฟ้าและประปา
สานักการสาธารณสุขฯ

2.5 ส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
โบราณสถาน จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้
และการท่องเทีย่ ว

21

8.40

70,320,000

7.20

สานักปลัดเทศบาล
สานักการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ

รวม

93

37.20

347,490,500

35.73
หน้า 2 - 4

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
ผด1
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละของ
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
จานวนงบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
ทีด่ าเนินการ
โครงการทัง้ หมด
งบประมาณทัง้ หมด
3. ยุทธศาสตร์เร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
15
6.00
18,980,000
1.90
สานักปลัดเทศบาล
สานักการศึกษา

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย
ให้มีประสิทธิภาพ

9

3.60

7,217,200

0.70

สานักปลัดเทศบาล
สานักการคลัง
สานักการสาธารณสุขฯ

สานักการศึกษา
สานักการช่าง
กองวิชาการฯ
กองทะเบียนฯ
แขวงท่าทราย
สถานธนานุบาล 2
หน้า 2 - 5

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
ผด1
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละของ
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
จานวนงบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
ทีด่ าเนินการ
โครงการทัง้ หมด
งบประมาณทัง้ หมด
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และ
39
15.60
89,927,780
9.26
สานักปลัดเทศบาล
ครุภัณฑ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
สานักการคลัง
สานักการสาธารณสุขฯ

สานักการศึกษา
สานักการช่าง
กองวิชาการฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ

แขวงท่าทราย

รวม
รวมทัง้ สิ้น

63
250

25.20
100

116,124,980
970,770,280

11.86
100
หน้า 2 - 6

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะที่ดี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิง่ แวดล้อมที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการเข้าร่วมงานนิทรรศการ
ทางการศึกษาเทศบาล

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
นว.1 - นว.6

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา

- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา
ของเทศบาลนครนนทบุรีระดับภาคกลาง และ
ระดับประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทา นิทรรศการ ฯลฯ

2,000,000

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในส้งกัดเทศบาล และค่าใช้อื่นๆ ฯลฯ

500,000

โรงเรียน
นว.1 - นว.6
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

สานัก
การศึกษา

3 โครงการพัฒนาครูและนักเรียน
สู่ประชาคมอาเซียน

- จัดอบรมพนักงานครู นักเรียน และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
ให้มีความรู้เพือ่ เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

300,000

โรงเรียน
นว.1 - นว.6

สานัก
การศึกษา

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด 2

หน้า 3 - 1 - 1 - 1

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะที่ดี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิง่ แวดล้อมที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
4 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษา
ตามอัธยาศัย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
-จ่ายเป็นค่าจ้างหรือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่ายเป็นค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

งบประมาณ
500,000

สถานที่
ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 1-11

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา

5 โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนา - จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กและผู้ทเี่ กี่ยวข้องให้มี
เด็กเล็กและระดับปฐมวัย
ความรู้ เพือ่ เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

300,000

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 1-11

สานัก
การศึกษา

6 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรม - คัดเลือกนักเรียน และครูเพือ่ แลกเปลี่ยน
และการจัดการศึกษา ทัง้ ในประเทศ ประสบการณ์ด้านการศึกษาทัง้ ในประเทศและ
และนอกประเทศ
นอกประเทศ จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม
ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางสาหรับผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารโรงเรียน
ครูและนักเรียนทีไ่ ด้รับคัดเลือก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

3,500,000

ภายใน/
ภายนอก
ประเทศ

สานัก
การศึกษา

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด 2

หน้า 3 - 1 - 1 - 2

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะที่ดี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิง่ แวดล้อมที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
7 โครงการอบรมการทาวิจัยในชั้นเรียน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
นว.1 - นว.6

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา

- จัดอบรมส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
โดยจัดวิทยากรให้ความรู้และบุคลากรให้คาปรึกษา
การทาวิจัย จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

140,000

8 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
สามัญ

- จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น
ป.4 - ป.6 และส่งตัวแทนเข้าค่ายร่วมหน่วยงานอื่น
ทัง้ ในประเทศและนอกประเทศ โดยจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าทีพ่ ัก ค่าพาหนะ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

600,000

โรงเรียน
นว.1 - นว.6

สานัก
การศึกษา

9 โครงการสอนให้เด็กโตไปไม่โกง

- จัดกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้าง
ค่านิยมทีด่ ี ปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต
โดยพัฒนาสมรรถนะในการคิด มีวจิ ารณญาณ ให้คิด
อย่างมีคุณธรรม โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าทีพ่ ัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

300,000

โรงเรียน
นว.1 - นว.6

สานัก
การศึกษา

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด 2

หน้า 3 - 1 - 1 - 3

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะที่ดี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิง่ แวดล้อมที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
10 โครงการรณรงค์เพือ่ ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
นว.1 - นว.6

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา

400,000

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

สานัก
การศึกษา

400,000

โรงเรียน
นว.1 - นว.6

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ค่าพัฒนาเจ้าหน้า ครูแกนนา สถานศึกษาดีเด่น
อบรมให้ความรู้นักเรียน รู้จักป้องกันตนเอง จ่ายเป็น

311,000

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
11 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นครนนทบุรีเพิม่ เติม

12 โครงการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการระดับกลุ่ม
จังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 1

- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนา
การทัง้ 4 ด้าน ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวติ จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าสื่อการเรียนรู้ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม
(นม) ค่าตอบแทนเงินเดือนครู ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

- จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 1
พัฒนาความสามารถทางวิชาการ ของผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง จ่ายเป็นค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าทีพ่ ัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หน้า 3 - 1 - 1 - 4

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะที่ดี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิง่ แวดล้อมที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
13 โครงการศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
นว.1 - นว.6

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา

- ส่งเสริมและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ
เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้นอกสถานที่ จ่ายเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

300,000

14 โครงการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้

- เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้าน
จริยธรรม ด้านทักษะการทางาน และทักษะชีวติ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

50,000

โรงเรียน
นว.1 - นว.6

สานัก
การศึกษา

15 โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

- จัดอบรมพนักงานครู และบุคลากรทางการศีกษา
และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้องในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พัฒนาระบบบริหารงานทางการศึกษา
จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการใช้โปรแกรม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

2,500,000

โรงเรียน
นว.1 - นว.6

สานัก
การศึกษา

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด 2

โครงการต่อเนื่อง

หน้า 3 - 1 - 1 - 5

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะที่ดี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิง่ แวดล้อมที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา
เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กเล็ก
เด็กอนุบาล เด็ก ป.1 -ป.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในสังกัด
- ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนละ 20,000 บาท จานวน 6 แห่ง
- ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
โรงเรียนละ 16,800 บาท จานวน 6 แห่ง
- ค่าพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อัตราคนละ 3,000 บาท/ปี
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
โรงเรียนละ 100,000 บาท จานวน 6 แห่ง
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท
จานวน 6 แห่ง

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
17,600,000 โรงเรียน
นว.1 - นว.6
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
120,000
งบประมาณ

ผด 2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา
โครงการต่อเนื่อง

100,800
โครงการต่อเนื่อง
669,000
โครงการต่อเนื่อง
600,000
300,000

หน้า 3 - 1 - 1 - 6

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะที่ดี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิง่ แวดล้อมที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)
โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการประจาปี 2559 (ใหม่)
โรงเรียนละ 750,000 บาท จานวน 3 โรงเรียน
และโรงเรียน (SMBLD) ดีเด่น โรงเรียนละ
250,000 บาท จานวน 3 โรงเรียน
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีจ่ ัดทาแผนการศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ
50,000 บาท จานวน 6 โรงเรียน สาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา โรงเรียนละ 50,000 บาท
จานวน 1 แห่ง
- เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
จ่ายให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
นครนนทบุรี

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด 2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3,000,000
โครงการต่อเนื่อง

350,000

50,000

1,870,000

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

สานัก
การศึกษา

หน้า 3 - 1 - 1 - 7

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะที่ดี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิง่ แวดล้อมที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

- เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น จ่ายให้กับนักเรียนยากจนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ระดับชั้น ป.1 - ป.6,
ม.1 -ม.3
- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) และ
รายหัวส่วนเพิม่ เติม (Top Up) เพือ่ จ่ายให้นักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ระดับ
ป.1 - ป.6, ม.1 -ม.3, ม.4 -ม.6
- ค่าหนังสือเรียน เพือ่ จ่ายให้นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรี ระดับชั้น ป.1 - ป.6,
ม.1 -ม.3, ม.4 -ม.6
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน เพือ่ จ่ายให้นักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ระดับชั้น
ป.1 - ป.6, ม.1 -ม.3, ม.4 -ม.6
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

งบประมาณ
246,000

17,650,000

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
นว.1 - นว.6

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา

โรงเรียน
นว.1 - นว.6

สานัก
การศึกษา

หน้า 3 - 1 - 1 - 8

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะที่ดี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิง่ แวดล้อมที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด 2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพือ่ จ่ายให้กับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ระดับชั้น
ป.1 - ป.6, ม.1 -ม.3, ม.4 -ม.6
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพือ่ จ่ายให้กับ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี
ระดับชั้น ป.1 - ป.6, ม.1 -ม.3, ม.4 -ม.6
17 โครงการอาหารกลางวัน

- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ขั้นพืน้ ฐานทีถ่ ่ายโอน จานวน 14 แห่ง
- ค่าใช้จ่ายสาหรับเป็นเงินสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ให้แก่เด็ก ม.1 - ม.6 ของโรงเรียน
ในสังกัด ระยะ 200 วัน และเป็นค่าอาหาร
ให้แก่โรงเรียนกีฬา 200 วันๆ ละ 150 บาท

18 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และส่ง
(สามัญรุ่นใหญ่)
ตัวแทนเข้าค่ายร่วมกับหน่วยงานอื่น ทัง้ ในและ
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

47,000,000

ภายในเขต
เทศบาลนคร
นนทบุรี
17,700,000 โรงเรียน
นว.1 - นว.6

สานัก
การศึกษา

2,000,000

สานัก
การศึกษา

โรงเรียน
นว.1 - นว.6

สานัก
การศึกษา

หน้า 3 - 1 - 1 - 9

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะที่ดี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิง่ แวดล้อมที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต่างประเทศ จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบีย้
เลี้ยง ค่าทีพ่ ัก ค่าพาหนะ ค่าตกแต่งสถานทีพ่ ิธี
เปิด - ปิด ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และวุฒิบัตร ฯลฯ
19 โครงการแข่งขันคนเก่งระดับประเทศ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการสอนนอกเวลา เพือ่
เตรียมความพร้อมนักเรียนด้านวิชาการ โดยจ่าย
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

100,000

โรงเรียน
นว.1 - นว.6

สานัก
การศึกษา

20 โครงการแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ

- จัดกิจกรรมเพือ่ สรรหาและเตรียมความพร้อม
นักเรียนทีม่ ีความเป็นเลิศแต่ละกลุ่มวิชาให้เป็น
ตัวแทนเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันระดับจังหวัด
ระดับเขตการศึกษา ระดับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และระดับประเทศ โดยจ่ายเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

150,000

โรงเรียน
นว.1 - นว.6

สานัก
การศึกษา

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หน้า 3 - 1 - 1 - 10

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะที่ดี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิง่ แวดล้อมที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
21 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา

- จัดกิจกรรมให้โรงเรียนในสังกัดนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติตนในการดาเนินชีวติ สาหรับจ่าย
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

100,000

22 โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น
แห่งชาติ

- ค่าใช้จ่ายสาหรับลูกเสือทีเ่ ป็นตัวแทนเข้าร่วม
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าทีพ่ ัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

80,000

โรงเรียน
นว.1 - นว.6

สานัก
การศึกษา

23 โครงการเพิม่ โอกาสการศึกษาต่อ
ในระดับทีส่ ูงขึ้นของนักเรียนสังกัด
เทศบาล

- จัดกิจกรรมเพือ่ เพิม่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสอนนอกเวลา ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

700,000

โรงเรียน
นว.1 - นว.6

สานัก
การศึกษา

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด 2

หน้า 3 - 1 - 1 - 11

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะที่ดี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิง่ แวดล้อมที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
24 โครงการส่งเสริมเด็กให้เก่ง ดี มีสุข

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
นว.1 - นว.6

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา

- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเก่งวิชาการ การมี
คุณธรรมจริยธรรม จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
สอนนอกเวลา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

300,000

25 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา

- จัดกิจกรรมเพือ่ ประเมินผลคุณภาพนักเรียน
ในระดับชั้นต่างๆ ด้านการอ่าน การเขียน การฟัง
และการพูด จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

120,000

โรงเรียน
นว.1 - นว.6

สานัก
การศึกษา

26 โครงการรถห้องสมุดเคลื่อนทีแ่ หล่ง
เรียนรู้สู่ชุมชน

- จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสื่อเสริมทักษะ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

100,000

ภายในเขต
เทศบาลนคร
นนทบุรี

สานัก
การศึกษา

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด 2

หน้า 3 - 1 - 1 - 12

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะที่ดี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิง่ แวดล้อมที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
27 โครงการจ้างทีป่ รึกษาดาเนินการ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของ
เทศบาลนครนนทบุรี

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงาน
ของรัฐเป็นทีป่ รึกษาในการดาเนินการพัฒนา
หลักสูตรในการเรียนภาษาต่างประเทศ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
10,000,000 ภายในเขต
เทศบาลนคร
นนทบุรี
งบประมาณ

ผด 2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา

หน้า 3 - 1 - 1 - 13

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.2 แนวทางการพัฒนาป้องกันแก้ไขเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการป้องกันและบาบัดการติด
สารเสพติด

2 โครงการดนตรีเพื่อประชาชนต้านสาร
เสพติดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกัน
ยาเสพติดรูปแบบต่างๆ ในกลุ่มนักเรียน
เยาวชนและประชาชนกลุ่มเสี่ยง จ่ายเป็นค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2,700,000

- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ในจังหวัดนนทบุรีได้แสดงออกทางด้าน
ดนตรี และแด๊นเซอร์ โดยจ่ายเป็นเป็นค่า
ตอบแทนกรรมการ ค่าจัดทาและตกแต่ง
เวที ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล
ค่าถ้วยรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1,300,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลนคร
นนทบุรี

ผด2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการ
สาธารณสุข
โครงการต่อเนื่อง
และสิง่ แวดล้อม

ริมเขื่อน
กองส่งเสริม
ท่าน้านนทบุรี วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
และกีฬา

หน้า 3 - 1 - 2 - 1

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
ผด2
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก สตรี คนชรา และผู้ดอ้ ยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย
แม่และเด็ก

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
โครงการต่อเนื่อง
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
0-5 ปี ด้านภาวะโภชนาการและตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กใน
ศพด./ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
นครนนท์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

100,000

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน

- จัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพ
เบื้องต้นแก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สนับสนุนยา และ
เวชภัณฑ์ งานอนามัยโรงเรียน อบรมผู้นา
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเขตเทศบาล
นครนนทบุรี ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

200,000

ในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทางาน

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออก
กาลังกายในชุมชน เผยแพร่ความรู้
การวางแผนครอบครัวแก่ประชาชน
ที่มารับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
และโรงงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆฯลฯ

300,000

ในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

โครงการต่อเนื่อง

หน้า 3 - 1 - 3 - 1

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
ผด2
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก สตรี คนชรา และผู้ดอ้ ยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย
ผู้สูงอายุ

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิต
ของเด็กวัยเรียน

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ ผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุในชุมชน
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จัดการประกวด
ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆฯลฯ

500,000

- จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขกายและจิตของเด็ก
วัยเรียน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการจัด
กิจกรรม จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์
ค่าจัดสถานที่ ค่าของเล่น ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย และความฉลาดทางอารมณ์
ของเด็ก สาหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

2,000,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
โครงการต่อเนื่อง
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม
ในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

หน้า 3 - 1 - 3 - 2

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
ผด2
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก สตรี คนชรา และผู้ดอ้ ยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
6 โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน

7 โครงการเยาวชนอาสาพัฒนา
ท้องถิ่น

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
ร่วมกับสังคม จ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

150,000

- จัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทและ
กระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน
ในการรวมตัวกันใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ให้เยาวชนได้แสดงออก จ่ายเป็น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

1,000,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ในเขต
กองสวัสดิการ
เทศบาลนคร
สังคม
นนทบุรี

ในเขต
กองสวัสดิการ
เทศบาลนคร
สังคม
นนทบุรี

หน้า 3 - 1 - 3 - 3

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
ผด2
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก สตรี คนชรา และผู้ดอ้ ยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
8 โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นาสตรี

9 โครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคม

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทและพัฒนา
ศักยภาพของสตรี เครือข่ายและครอบครัว
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
จ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

100,000

- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือ
ทางสังคมของเครือข่ายในพื้นที่เทศบาล
ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ของสังคม จ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

1,000,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ในเขต
กองสวัสดิการ
เทศบาลนคร
สังคม
นนทบุรี

ในเขต
กองสวัสดิการ
เทศบาลนคร
สังคม
นนทบุรี

หน้า 3 - 1 - 3 - 4

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
ผด2
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก สตรี คนชรา และผู้ดอ้ ยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
10 โครงการให้การสงเคราะห์ผู้ประสบ
สาธารณภัย ผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่งฯ

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จ่ายเป็นค่าดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ
ความเดือดร้อนจากสาธารณภัย
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยจ่ายเป็นเงินหรือ
เป็นสิ่งของช่วยเหลือ ค่าอาหารจัดเลี้ยง
หรือแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้ง
เครื่องกระป๋อง ค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์
ในการประกอบอาหาร ค่าจัดซื้อหรือจัดหา
น้าสาหรับบริโภคและใช้สอยในที่อยู่อาศัย
ค่าวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจา
ค่าอุปกรณ์แสงสว่าง ค่าเช่าที่พกั ผู้ประสบภัย
ค่าดัดแปลงสถานที่เป็นที่พกั ชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคชั่วคราว ค่าเครื่อง
นุ่งห่ม ค่าเครื่องนอน ค่าเครื่องมือ
ประกอบอาชีพ ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ค่าเครื่องใช้อื่นๆ ที่จาเป็นในการดารง
ชีวติ ประจาวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

งบประมาณ
5,000,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายในเขต กองสวัสดิการ
เทศบาลนคร
สังคม
โครงการต่อเนื่อง
นนทบุรี

หน้า 3 - 1 - 3 - 5

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
ผด2
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก สตรี คนชรา และผู้ดอ้ ยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
11 โครงการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายในเขต กองสวัสดิการ
เทศบาลนคร
สังคม
นนทบุรี

- สร้างความรู้ความเข้าใจด้านสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์แก่เครือข่าย จ่ายเป็นค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าห้องประชุม
ค่าพิมพ์ใบเกียรติบตั ร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

150,000

12 โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ของกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

- จัดประชุมให้ความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดาเนินงานกองทุนหมู่บา้ นและ
ชุมชนเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนฯ
จ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

100,000

ภายในเขต กองสวัสดิการ
เทศบาลนคร
สังคม
นนทบุรี

13 เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ
ผู้ปว่ ยเอดส์ในชุมชน

- จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ปว่ ยเอดส์ที่มี
ความยากจน ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล
และบรรเทาความ เดือดร้อน เพื่อการยังชีพ
จ่ายเป็นเงินยังชีพรายเดือน ๆ ละ 500 บาท

528,000

ภายในเขต กองสวัสดิการ
เทศบาล
สังคม
นนทบุรี

โครงการต่อเนื่อง

ต่อราย
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หน้า 3 - 1 - 3 - 6

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
ผด2
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก สตรี คนชรา และผู้ดอ้ ยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
14 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพ

15 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้พกิ ารหรือ
ทุพพลภาพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในการดารงชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่
ผู้พกิ ารรายเดือน ๆ ละ 800 บาทต่อราย

34,000,000

- จ่ายเป็นเงินสาหรับสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามอัตราขั้นบันได
60-69 ปี จานวน 600 บาท
70-79 ปี จานวน 700 บาท
80-89 ปี จานวน 800 บาท
90 ปีขึ้นไป จานวน 1,000 บาท
12 เดือน จานวน 33,000 ราย

276,000,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายในเขต กองสวัสดิการ
เทศบาล
สังคม
โครงการต่อเนื่อง
นนทบุรี

ภายในเขต กองสวัสดิการ
เทศบาล
สังคม
นนทบุรี

โครงการต่อเนื่อง

หน้า 3 - 1 - 3 - 7

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
ผด2
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก สตรี คนชรา และผู้ดอ้ ยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
16 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
กองทุนสวัสดิการชุมชน

17 โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนแห่งชาติ

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

80,000

- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จัก
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ได้บาเพ็ญ
ประโยชน์และได้แสดงความสามารถ
เพื่อแสดงศักยภาพของตนเอง สาหรับจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายพิธเี ปิด-ปิด ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญและของรางวัล
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

150,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายในเขต กองสวัสดิการ
เทศบาลนคร
สังคม
โครงการต่อเนื่อง
นนทบุรี

ในเขตเทศบาล กองส่งเสริม
นครนนทบุรี วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
และกีฬา

หน้า 3 - 1 - 3 - 8

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
ผด2
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก สตรี คนชรา และผู้ดอ้ ยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
18 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายใน
ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ

19 โครงการจัดค่ายเยาวชนภาค
ฤดูร้อน

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเยาวชน ได้รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ได้บาเพ็ญ
ประโยชน์และได้แสดงความสามารถ เพื่อ
แสดงศักยภาพของตนเอง สาหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด-ปิด ค่าเงินรางวัล
ค่าถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

250,000

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนให้มี
ภาวะผู้นา ผู้ตามที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และรู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด-ปิด
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

700,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
และกีฬา

เทศบาล
นครนนทบุรี

กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
และกีฬา

หน้า 3 - 1 - 3 - 9

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลนคร
นนทบุรี

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- จัดอบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ผลิต
ผู้จาหน่าย ผู้นาชุมชน อสม. ประชาชนทั่วไป
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้าง/ตอบแทนสาหรับการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการ ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ

500,000

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

- จัดการอบรมความรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรค
ไม่ติดต่อประกอบด้วย โรคที่เกิดจากการ
ประกอบอาชีพ โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิต โรคหัวใจ โรคทางพันธุกรรมและ
อุบตั ิเหตุต่างๆ การจัดกิจกรรมรณรงค์เป็นต้น

1,500,000

ภายในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

- จัดอบรมให้ความรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรค
ติดต่อที่นาโดยแมลงและสัตว์นาโรค โรคติดต่อ
ทางระบบทางเดินอาหารและน้า โรคติดต่อทาง
เดินหายใจ โรคติดต่อตามฤดูกาลโรคระบาด
การจัดกิจกรรมรณรงค์เป็นต้น

200,000

ภายในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด2

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

โครงการต่อเนื่อง

หน้า 3 - 1 - 4 - 1

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
4 โครงการพัฒนาสถานประกอบการค้า
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการให้บริการ
ด้านการออกใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
กิจการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทาป้าย
พิมพ์เอกสาร ให้ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นฯลฯ

300,000

5 โครงการยกระดับมาตรฐานทางด้าน
สุขาภิบาลอาหาร

- จัดอบรมผู้ประกอบกิจการ ร้านอาหาร หาบเร่
แผงลอย โรงอาหารในโรงเรียน เพื่อยกระดับ
มาตรฐานสถานประกอบการค้าอาหาร
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทาป้าย พิมพ์เอกสาร
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นฯลฯ

800,000

6 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

- จัดกิจกรรมให้ความรู้ หรือเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อวัคซีน ยาและเวชภัณฑ์
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในศูนย์บริการสาธารณสุข
ในโรงเรียนและในชุมชน ค่าใช้จ่ายอื่นฯลฯ

100,000

ผด2

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
โครงการต่อเนื่อง
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

ภายในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

ภายในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

โครงการต่อเนื่อง

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

7 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหา
เหตุเดือดร้อนราคาญ

- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพจัดทาสื่อ/เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดาเนินการและระงับ
เหตุเดือดร้อนราคาญ สารวจสถานประกอบการ
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เป็นต้น

200,000

8 โครงการจัดตั้งระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินเทศบาลนครนนทบุรี

- จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ FR รายใหม่
และฟื้นฟูรายเก่า จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

1,000,000

9 โครงการตรวจคัดกรองสภาวะสุขภาพ
"มหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชน"

- จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่
ประชาชนหมุนเวียนตามพื้นที่ โดยจ่ายเป็นค่า
จัดกิจกรรม " มหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชน"

1,000,000

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน้า 3 - 1 - 4 - 2

ภายในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

โครงการต่อเนื่อง

ภายในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

โครงการต่อเนื่อง

เทศบาลนคร
นนทบุรี

สานักการ
สาธารณสุข

โครงการต่อเนื่อง

และสิ่งแวดล้อม

หน้า 3 - 1 - 4 - 3

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
10 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และ
หน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

11 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดบริการสาธารณสุขเชิงรุกแก่ ประชาชน
ที่ประสบอุทกภัยการออก เยี่ยมบ้านยามเย็น
หน่วยปฐมพยาบาล ตามงานพิธี หรือกิจกรรม
พิเศษนอกสถานที่โดยจ่ายเป็นค่าซื้อเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ สาหรับรักษา
โรคที่มีการแพร่ระบาดในช่วงน้าท่วม เช่น
ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ถุงใส่ยา ฯลฯ

1,000,000

- จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
ปากมดลูก ให้แก่ประชาชนหมุนเวียนตามพื้นที่
ชุมชนต่างๆ ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์
ต่างๆ สาหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

80,000

ผด2

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
โครงการต่อเนื่อง
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

ภายในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

โครงการต่อเนื่อง

หน้า 3 - 1 - 4 - 4

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
12 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดกิจกรรมรณรงค์โรคเอดส์ ในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี เฝ้าระวัง/ติดตามการแพร่ระบาด
ของโรคเอดส์ จ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
วัสดุสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

งบประมาณ
100,000

ผด2

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

หน้า 3 - 1 - 4 - 5

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
ผด2
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนันสนุนรักษาความสะอาด การจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูล น้าเสียและมลพิษ การควบคุมสุสานและฌาปนสถาน และความเป็นระเบียบฯ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการการจัดการมูลฝอยอย่าง
ยั่งยืน

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยทั่วไป
มูลฝอยอันตราย และซากอิเล็กทรอนิกส์
มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยประเภทโฟม รณรงค์
การทิ้งมูลฝอยเป็นเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

2,000,000

2 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด

- จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสานึก
ในการรักษาความสะอาด ในวันสาคัญต่างๆ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าแผ่นพับ ใบปลิว
การจัดพิมพ์ปา้ ยประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

400,000

ภายในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ
ตามแนวทางโครงการพระราชดาริ

- จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ
ตามแนวทางโครงการพระราชดาริ จ่ายเป็น
ค่าจัดทาแปลงสาธิต ค่าเมล็ดพันธุพ์ ชื ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

200,000

ภายในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หน้า 3 - 1 - 5 - 1

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
ผด2
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนันสนุนรักษาความสะอาด การจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูล น้าเสียและมลพิษ การควบคุมสุสานและฌาปนสถาน และความเป็นระเบียบฯ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
4 โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและ
ติดตามปัญหามลพิษทางน้า

5 โครงการบ่อดักไขมันเพื่อคืนความ
ใสให้คูคลอง

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดอบรมแกนนาเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บา้ น เยาวชน ชุมชน ค่าวัสดุอุปกรณ์
ตรวจสอบฯ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

500,000

- จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร
ครัวเรือน เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่ง
กาเนิดมลพิษ ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับประกอบ
ติดตั้งถังดักไขมัน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

500,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

ภายในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

หน้า 3 - 1 - 5 - 2

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะและสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาล
นครนนทบุรี

2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรีได้เข้าร่วมการแข่งขัน
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด-ปิดการ
แข่งขัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ

500,000

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรีได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่ายเป็นค่าเก็บตัวนักกีฬา ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกซ้อม ค่าใช้จ่ายในการนานักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5,000,000

ผด2

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลนคร
นนทบุรี

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา

เทศบาลนคร
นนทบุรี

สานัก
การศึกษา

หน้า 3 - 1 - 6 - 1

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะและสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
3 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน
กีฬาแห่งประเทศไทย

4 โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะทาง
ด้านกีฬามุ่งสู่สากล

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรีได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย จ่าย
เป็นค่าเก็บตัว ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม
ค่าใช้จ่ายในการนานักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

3,500,000

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรีได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับชาติและนานาชาติ จ่ายเป็นค่า
เก็บตัวนักกีฬา ค่าใช้จ่ายในการนานักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ตลอดปี
ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าชุดนักกีฬากรีฑา
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

5,000,000

ผด2

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา
โครงการต่อเนื่อง

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานัก
การศึกษา

โครงการต่อเนื่อง

หน้า 3 - 1 - 6 - 2

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะและสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
5 โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล
นครนนท์ทวั ร์นาเม้น

6 โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล
นครนนท์แชมเปี้ยนชิพ

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เยาวชน ประชาชน ห่างไกลยาเสพติด
และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สาหรับ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด-ปิด ค่าเงิน
รางวัล ค่าถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าชุดนักกีฬา
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

1,000,000

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เยาวชน ประชาชน ได้แสดงออกถึงความ
สามารถของตนเอง สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในพิธเี ปิด-ปิด ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วย
รางวัลและเหรียญรางวัล ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

1,000,000

ผด2

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
และกีฬา

เทศบาล
นครนนทบุรี

กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
และกีฬา

หน้า 3 - 1 - 6 - 3

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะและสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
7 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล
นครนนท์คัพ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เยาวชน ประชาชน ได้ออกกาลังกายทาให้
สุขภาพแข็งแรง มีทกั ษะกีฬาฟุตบอลมาก
ขึ้น สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด-ปิด
ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัลและเหรียญ
รางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าชุด

งบประมาณ
1,000,000

ผด2

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
และกีฬา

เทศบาล
นครนนทบุรี

กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
และกีฬา

นักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณื ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

8 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาล
นครนนทบุรี

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวขน
ประชาชนในเขตเทศบาล ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด ค่าเหรียญรางวัล ค่าถ้วยรางวัล
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3,000,000

หน้า 3 - 1 - 6 - 4

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะและสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
9 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพ
(ในประเทศและต่างประเทศ)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน
ในท้องถิ่น ให้รักในการเล่นกีฬา เป็นการ
นาไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา โดย
ส่งเสริมให้มีการเก็บตัว ฝึกซ้อมจากผู้ฝึก
สอนที่มีความชานาญ และเข้าร่วมแข่งขัน
ในรายการต่าง ๆ สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบ

5,000,000

ผด2

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
โครงการต่อเนื่อง
การท่องเที่ยว
และกีฬา

เทศบาล
นครนนทบุรี

กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
และกีฬา

แทนผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีมและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ค่าเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬา
ค่าเช่าทีพกั ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
10 โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล
ขั้นพื้นฐาน

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะ
กีฬาฟุตบอลที่ถูกต้อง จ่ายเป็นค่าพิธเี ปิด-ปิด
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

200,000

หน้า 3 - 1 - 6 - 5

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะและสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
11 โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล
ขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะ
กีฬาฟุตซอลที่ถูกต้อง จ่ายเป็นค่าพิธเี ปิด-ปิด

งบประมาณ
200,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
และกีฬา

12 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
เทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลได้
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของหน่วยงานอื่น
สาหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าเครื่องแต่งกาย (ชุดแข่งขัน ชุดพิธเี ปิดปิด) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

200,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
และกีฬา

13 โครงการปรับปรุงห้องน้าภายใน
อุทยานมกุฎรมยสราญ

- ทาการปรับปรุงห้องน้าภายในอุทยาน
มกุฎรมยสราญ

1,400,000

อุทยาน

สานัก
การช่าง

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด2

มกุฎรมยสราญ

90 วัน

หน้า 3 - 1 - 6 - 6

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ การลดภาวะโลกร้อน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการชุมชนคลองสวย นาใส

2 โครงการสร้างจิตสานึกด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดกิจกรรมประกวดชุมชนที่มี
กิจกรรมดีเด่นในการมีส่วนร่วม
อนุรักษ์คูคลอง จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ อบรม
ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่ารางวัล
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

1,000,000

- จัดอบรมให้เจ้าของสถานประกอบ
การ/โรงงาน สถานีบริการนามัน
เชือเพลิง นักเรียน ชุมชน จ่ายเป็น
ใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ อบรม
ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่ารางวัล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

300,000

ผด2

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

ภายในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

หน้า 3 - 1 - 7 - 1

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ การลดภาวะโลกร้อน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
3 โครงการชุมชนคาร์บอนต่า
(เขียวสดลดมลพิษ พิชิตพลังงาน)

4 โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดอบรมการใช้พลังงานทางเลือกและ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในชุมชน
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก จ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

500,000

- จัดกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
จัดอบรมเจ้าของสถานประกอบการ/โรงงาน
จ่ายเป็นค่าจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

300,000

ผด2

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

ภายในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

หน้า 3 - 1 - 7 - 2

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.8 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด - ปิดการ
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
อบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน
60 คน/ปี

งบประมาณ
1,300,000

สถานที่
ดาเนินการ
ภายในเขต
เทศบาลนคร
นนทบุรี

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
เทศบาล

ภายในเขต
เทศบาลนคร
นนทบุรี

สานักปลัด
เทศบาล

2 โครงการฝึกซ้อมการป้องกันสาธารณภัย - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในชุมชน
ให้กับชุมชนในเขตเทศบาล
เขตเทศบาลนครนนทบุรี

200,000

3 โครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงบริเวณ
สุเหร่าวัดปากน้า

8,000,000 บริเวณสุเหร่า
วัดปากน้า

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

- ก่อสร้างระบบดับเพลิงด้วยเครื่องยนต์
ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที
พร้อมงานระบบควบคุม วางท่อ 750.00 ม.
พร้อมถังเก็บน้า ขนาด 60 ลบ.ม. และ
อาคารควบคุม

สานัก
การช่าง

240 วัน

หน้า 3 - 1 - 8 - 1

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.9 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ การพาณิชย์ การลงทุน และการดารงชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ประชาชน

2 โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป
ด้านอาหาร

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดอบรมส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ผลิตสินค้าชุมชนและส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวติ สาหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ฯลฯ

500,000

- จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้วชิ าชีพ
ด้านอาหารแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริม
การมีงานทา เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ในครอบครัว เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ สาหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

100,000

ผด2

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาลนคร กองสวัสดิการ
นนทบุรี
สังคม

เทศบาลนคร กองสวัสดิการ
นนทบุรี
สังคม

หน้า 3 - 2หน้- า4 3- 1- 1 - 9 - 1

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.9 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ การพาณิชย์ การลงทุน และการดารงชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
3 โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป
ด้านศิลปะ

4 โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป
ด้านสุขภาพ

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้วชิ าชีพ
ด้านศิลปะแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริม
การมีงานทา เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ในครอบครัว เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ สาหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

100,000

- จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้วชิ าชีพ
ด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริม
การมีงานทา เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ในครอบครัว เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ สาหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

80,000

ผด2

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาลนคร กองสวัสดิการ
นนทบุรี
สังคม

เทศบาลนคร กองสวัสดิการ
นนทบุรี
สังคม

หน้า 3 - 2หน้- า4 3- 1- 1 - 9 - 2

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.9 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ การพาณิชย์ การลงทุน และการดารงชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
5 โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป
ด้านวิทยาศาสตร์

6 โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป
ด้านโหราศาสตร์

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้วชิ าชีพ
ด้านวิทยาศาสตร์แก่ประชาชนทั่วไป
ส่งเสริมการมีงานทา เพิ่มรายได้ ลด
รายจ่ายในครอบครัว เป็นการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ สาหรับจ่ายเป็น
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ฯลฯ

100,000

- จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้วชิ าชีพ
ด้านโหราศาสตร์แก่ประชาชนทั่วไป
ส่งเสริมการมีงานทา เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ในครอบครัว เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ สาหรับจ่ายเป็นวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

80,000

ผด2

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาลนคร กองสวัสดิการ
นนทบุรี
สังคม

เทศบาลนคร กองสวัสดิการ
นนทบุรี
สังคม

หน้า 3 - 2หน้- า4 3- 1- 1 - 9 - 3

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.9 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ การพาณิชย์ การลงทุน และการดารงชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
7 โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป
ด้านช่าง

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้วชิ าชีพ
ด้านช่างแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริม
การมีงานทา เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ในครอบครัว เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ สาหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

งบประมาณ
100,000

ผด2

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาลนคร กองสวัสดิการ
นนทบุรี
สังคม

หน้า 3 - 2หน้- า4 3- 1- 1 - 9 - 4

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มสี ุขภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
1.10 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนควบคุมการเลี้ยงสัตว์ และการฆ่าสัตว์
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการคลินิกสัตว์แพทย์ เทศบาล
นครนนทบุรี

2 โครงการควบคุมและป้องกันโรค
จากสัตว์สู่คน

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์สาหรับให้บริการ
พยาบาล อายุรกรรม และศัลยกรรมสัตว์
ค่าฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

100,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจาปี
ค่ายาคุมกาเนิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ ฯลฯ

200,000

ผด.2

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
โครงการต่อเนื่อง
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

ในเขต
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

โครงการต่อเนื่อง

หน้า 3 - 2หน้- า4 3- 1- 1 - 10 - 1

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงระบบการบริการและสนับสนุนเครือข่ายเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการตามนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลนคร
นนทบุรี

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
เทศบาล
โครงการต่อเนื่อง

- เสริมสร้างให้ประชาชนมีความสมานฉันท์
และยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์
เป็นประมุข และเพื่อปฏิบตั ิตามนโยบาย
ของรัฐบาล

1,000,000

2 โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ

- จ่ายเป็นค่าจัดตั้งจุดตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตารวจ เจ้าหน้าที่อาเภอ เจ้าหน้าที่จังหวัด
และอาสาสมัคร ภายในเขตเทศบาล เช่น
ค่าอาหารและน้าดื่ม ค่าเอกสารเผยแพร่ ฯลฯ

200,000

ภายในเขต
เทศบาลนคร
นนทบุรี

สานักปลัด
เทศบาล

3 โครงการค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์ (สานักปลัดเทศบาล)

- เป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ (ที่มีวงเงินเกินกว่า

4,000,000

เทศบาลนคร
นนทบุรี

สานักปลัด
เทศบาล

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด2

โครงการต่อเนื่อง

หน้า 3 - 2 - 1 - 1

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงระบบการบริการและสนับสนุนเครือข่ายเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
4 โครงการผู้ชาระภาษีดีเด่น

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จ่ายเป็นค่าโล่ ค่าของขวัญ ค่าสัมมนา
ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม

งบประมาณ
150,000

ผด2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
สถานที่
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาลนคร สานักการคลัง
นนทบุรี

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
5 โครงการประชาสัมพันธ์การชาระภาษี
ท้องถิ่น

- จ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

800,000

6 โครงการสารวจข้อมูลภาคสนาม

- สารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุง

1,000,000

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพส์ ิน
ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบนั
จ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ภายในเขต สานักการคลัง
เทศบาลนคร
นนทบุรี

โครงการต่อเนื่อง

ภายในเขต สานักการคลัง
เทศบาลนคร
นนทบุรี

โครงการต่อเนื่อง

หน้า 3 - 2 - 1 - 2

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงระบบการบริการและสนับสนุนเครือข่ายเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
7 โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมและ
ให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดซื้อ
จัดจ้างของเทศบาลนครนนทบุรี

8 โครงการประกวดชุมชนดีเด่น

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและ

1,000,000

พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้าง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ในเรื่อง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกัน จ่ายเป็นค่า
พิธเี ปิด-ปิด ค่าสถานที่ ค่าจัดทาเอกสาร
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าเอกสาร
ค่าใช้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- จัดกิจกรรมให้ประชาชนในชุมชน
มีความรัก ความสามัคคี มีจิตสาธารณะ และ
เอื้ออาทรต่อกันเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน สาหรับจ่ายเป็นค่าโล่และเงินรางวัล
ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่นฯ ฯลฯ

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
ภายใน

ผด2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการคลัง

ประเทศ

200,000

ภายในเขต กองสวัสดิการ
เทศบาลนคร
สังคม
นนทบุรี

หน้า 3 - 2 - 1 - 3

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงระบบการบริการและสนับสนุนเครือข่ายเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
9 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ชุมชน

10 โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน
และผู้นาท้องถิ่น

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดอบรมส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถของประชาชน และชุมชนในการ
จัดการอย่างถูกต้องเป็นระบบ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการพัฒนาระหว่างชุมชนกับ
เทศบาลฯ สาหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

5,000,000

- จัดอบรมเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ

120,000

ภาคเอกชน ผู้นาท้องถิ่น ประชาชนร่วม
บูรณาการในเรื่องการพัฒนาชุมชน
จ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
ภายใน
ประเทศ

ผด2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสวัสดิการ
สังคม

ภายในเขต กองสวัสดิการ
เทศบาลนคร
สังคม
นนทบุรี

หน้า 3 - 2 - 1 - 4

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงระบบการบริการและสนับสนุนเครือข่ายเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
11 โครงการอบรมและส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทาแผนชุมชน

12 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้นาชุมชน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทา
แผนชุมชน ให้ผู้นาชุมชน ประชาชนใน
ชุมชน ให้ได้รับทราบปัญหา และ
ความต้องการของชุมชน จ่ายเป็นค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

500,000

- จัดอบรมเพื่อให้ผู้นาชุมชน ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ ให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการ
ชุมชน เกิดภาวะผู้นา จ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

300,000

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
สถานที่
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายในเขต กองสวัสดิการ
เทศบาลนคร
สังคม
นนทบุรี

ภายในเขต กองสวัสดิการ
เทศบาลนคร
สังคม
นนทบุรี

หน้า 3 - 2 -1 - 5

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงระบบการบริการและสนับสนุนเครือข่ายเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
13 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

14 โครงการสารวจและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานชุมชน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดอบรมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ความเข้าใจประชาคมอาเชียนเพื่อนามา
ประยุกต์ในการบริหารจัดการชุมชน จ่ายเป็น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ฯลฯ

250,000

- สารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน
ที่ถูกต้องสมบูรณ์และมาตรฐาน จ่ายเป็นค่า
จัดเก็บข้อมูลในชุมชน ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

200,000

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
ภายใน
ประเทศ

ผด2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสวัสดิการ
สังคม

ภายในเขต กองสวัสดิการ
เทศบาลนคร
สังคม
นนทบุรี

หน้า 3 - 2 - 1 - 6

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงระบบการบริการและสนับสนุนเครือข่ายเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
15 โครงการออกหน่วยบริการประชาชน
เคลื่อนที่

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

- นาการบริการด้านต่างๆ ของเทศบาลและ
หน่วยงานภายนอกไปให้บริการแก่ประชาชน
ในชุมชนอย่างใกล้ชิด จ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
16 โครงการอบรมให้ความรู้
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้
ผู้ประกอบการหอพักตาม
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดาเนินกิจการ
พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558
หอพัก จ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
17 โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ - ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ปรธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ
ตัวแทนในการสารวจและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน จ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

งบประมาณ
150,000

ผด2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
สถานที่
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายในเขต กองสวัสดิการ
เทศบาลนคร
สังคม
นนทบุรี

100,000

ภายในเขต กองสวัสดิการ
เทศบาลนคร
สังคม
นนทบุรี

100,000

ภายในเขต กองสวัสดิการ
เทศบาลนคร
สังคม
นนทบุรี

หน้า 3 - 2 - 1 -7

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงระบบการบริการและสนับสนุนเครือข่ายเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
18 โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและการ
เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดตั้งหรือเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ครบวาระและชุมชนใหม่
พื้นฐาน จ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

300,000

- ส่งเสริมให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
ดาเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และภาคประชาชน จ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

1,000,000

20 โครงการปรับปรุงเลขหมายประจาบ้าน - จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร
ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี
และแบบพิมพ์ ค่าป้ายบ้านเลขที่ ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนปฏิบตั ิงานนอก
เวลาราชการ ฯลฯ
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

500,000

19 โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีเทศบาลนครนนทบุรี

ผด2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
สถานที่
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายในเขต กองสวัสดิการ
เทศบาลนคร
สังคม
โครงการต่อเนื่อง
นนทบุรี

ภายใน
ประเทศ

กองสวัสดิการ
สังคม

ภายในเขต กองทะเบียน
เทศบาลนคร ราษฎรฯ
นนทบุรี

โครงการต่อเนื่อง

หน้า 3 - 2 - 1 - 8

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงระบบการบริการและสนับสนุนเครือข่ายเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
21 โครงการจ้างเหมาทาประตูรั้วสแตนเลส - ค่าจ้างเหมาทาประตูรั้วสแตนเลส
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กนครนนท์ 6
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กนครนนท์ 6
ตาบลบางเขน
ขนาด 2.70x6.40 เมตร

งบประมาณ
150,000

สถานที่
ดาเนินการ
ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก
นครนนท์ 6

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา

22 โครงการจ้างเหมาทาป้ายชื่อ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กนครนนท์ 6
ตาบลบางเขน

- ค่าจ้างเหมาทาป้ายชื่อศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
นครนนท์ 6 ขนาด 3.00x6.00 เมตร

100,000

ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก
นครนนท์ 6

สานัก
การศึกษา

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กนครนนท์ 6
ตาบลบางเขน

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องเรียน
ห้องน้า-ห้องส้วม ติดมุ้งลวดหน้าต่างห้องเรียน
ชั้น 1 และชั้น 2

1,380,000

ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก
นครนนท์ 6

สานัก
การศึกษา

2,000,000

โรงเรียน
(นว.5)

สานัก
การศึกษา

24 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน
พร้อมประตูรั้วสแตนเลส โรงเรียน
นครนนท์วทิ ยา 5 ทานสัมฤทธิ์

- ค่าปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมชั้นล่าง
อาคารเรียนมัธยมพร้อมครุภณ
ั ฑ์ ปรับปรุง
ห้องการงานอาชีพ พร้อมครุภณ
ั ฑ์ ปรับปรุง
พื้นอาคารเรียนชั้นล่างอาคาร 1 และติดตั้ง
ประตูรั้วสแตนเลส 3 ชุด
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด2

หน้า 3 - 2 - 1 - 9

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงระบบการบริการและสนับสนุนเครือข่ายเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
25 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม
- จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
และอาคารประกอบโรงเรียนนครนนท์วทิ ยา1
โรงเรียนนครนนท์วทิ ยา 1 วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง

26 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนนครนนท์วทิ ยา 2 วัดทินกร
นิมิต

งบประมาณ
200,000

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
(นว.1)

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา

- จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนนครนนท์วทิ ยา2
วัดทินกรนิมิต

200,000

โรงเรียน
(นว.2)

สานัก
การศึกษา

27 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม
- จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
และอาคารประกอบโรงเรียนนครนนท์วทิ ยา3
โรงเรียนนครนนท์วทิ ยา3 วัดนครอินทร์ วัดนครอินทร์

200,000

โรงเรียน
(นว.3)

สานัก
การศึกษา

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด2

หน้า 3 - 2 - 1 - 10

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงระบบการบริการและสนับสนุนเครือข่ายเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
28 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนนครนนท์วทิ ยา 4
วัดบางแพรกเหนือ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
(นว.4)

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา

- จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนนครนนท์วทิ ยา4
วัดบางแพรกเหนือ

200,000

29 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนนครนนท์วทิ ยา 5
ทานสัมฤทธิ์

- จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนนครนนท์วทิ ยา5
ทานสัมฤทธิ์

200,000

โรงเรียน
(นว.5)

สานัก
การศึกษา

30 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนกีฬานครนนท์วทิ ยา 6

- จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนกีฬานครนนท์
วิทยา 6

200,000

โรงเรียน
(นว.6)

สานัก
การศึกษา

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด2

หน้า 3 - 2 - 1 - 11

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงระบบการบริการและสนับสนุนเครือข่ายเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงเรียน
รนนท์วทิ ยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

32 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ดังนี้
1.งานด้านโยธา
2.งานด้านระบบไฟฟ้าแรงสูง
3.สายเมนและตุ้แผงสวิตซ์รวม

11,000,000

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
(นว.4)

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา

- ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
จานวน 93 ชุมชนๆ ละ 7,500 บาท

697,500

93 ชุมชน
สานักการ
ภายในเขต สาธารณสุข
เทศบาล และสิ่งแวดล้อม

- จัดอบรมให้ความรู้เครือข่ายสุขภาพ
ภาคประชาชน และการดูงานพัฒนาระบบ
สุขภาพภาคประชาชน และการป้องกันโรคให้
ให้แก่ประชาชน จ่ายเป็นค่าพิธเี ปิด-ปิด ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

2,500,000

เทศบาลนคร
นนทบุรี

33 โครงการสาธารณสุขมูลฐาน

ผด2

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน้า 3 - 2 - 1 - 12

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงระบบการบริการและสนับสนุนเครือข่ายเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
34 โครงการจัดงานต่างๆ
ของสถานธนานุบาล

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึก
การก่อตั้งสถานธนานุบาล

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

งบประมาณ
20,000

ผด2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
สถานที่
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถาน
สานัก
ธนานุบาล 1 ปลัดเทศบาล

หน้า 3 - 2 - 1 - 13

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดอบรมประชุมประชาคม
ชุมชนนครนนทบุรี

2 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลนครนนทบุรี

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาล
กองวิชาการ
นครนนทบุรี และแผนงาน

- จ่ายเป็นค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าเช่า
ที่พกั ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิดปิดโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ ในการประชุม
ประชาคมเมือง ฯลฯ

500,000

- จ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานภายนอกหรือ
หน่วยงานของรัฐเป็นที่ปรึกษาในการ
ดาเนินการสารวจข้อมูลและประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนที่อาศัยในเขต
เทศบาลต่อการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนคร
นนทบุรี

200,000

เทศบาล
กองวิชาการ
นครนนทบุรี และแผนงาน

2,000,000

เทศบาล
กองวิชาการ
นครนนทบุรี และแผนงาน

- จ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานภายนอกหรือ
3 โครงการจ้างที่ปรึกษาสารวจแนวทาง
พัฒนาเทศบาลนครนนทบุรีสู่เมืองอัจฉริยะ หน่วยงานของรัฐเป็นที่ปรึกษาในการดาเนิน
การสารวจข้อมูล สภาพปัญหาและแนวทาง
(Smart CITY)
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด2

หน้า 3 - 2 -2 - 1

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาเทศบาลไปสู่เมืองอัฉริยะในอนาคต
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หน้า 3 - 2 - 2 - 2

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.3 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้า ทางระบายน้า งานผังเมือง การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการควบคุมอาคาร
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เรือนรับรองบริเวณท่าน้านนทบุรี

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- ปรับปรุงและต่อเติมพื้นชั้น 1-2 อาคาร
เรือนรับรองบริเวณท่าน้านนทบุรี คิดเป็น

9,000,000

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร และ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
รวมทั้งทาสีภายในและภายนอก ฯลฯ

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
สถานที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดาเนินการ
อาคาร
สานัก
เรือนรับรอง ปลัดเทศบาล
บริเวณท่าน้า
นนทบุรี

2 โครงการก่อสร้างอาคารดับเพลิง
แขวงท่าทราย (เดิม)

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น จานวน 1 หลัง
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้าและ
ปรับปรุงภูมิทศั น์

7,000,000

อาคาร
สานัก
ดับเพลิง
ปลัดเทศบาล
แขวงท่าทราย

3 โครงการก่อสร้างสถานีจอดเรือดับเพลิง
ตลาดขวัญ

- ก่อสร้างสถานีจอดเรือดับเพลิง ตลาดขวัญ
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร

3,400,000

สถานีจอดเรือ
สานัก
ดับเพลิง
ปลัดเทศบาล
บริเวณท่าน้า
นนทบุรี

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด2

หน้า 3 - 2 - 3 - 1

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.3 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้า ทางระบายน้า งานผังเมือง การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการควบคุมอาคาร
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
4 โครงการจ่ายเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
ภายในเขต
เทศบาล
นครนนทบุรี

- จ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ให้แก่ผู้รับจ้าง
โครงการก่อสร้าง

1,000,000

5 โครงการก่อสร้างที่วา่ การอาเภอเมือง
- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น จานวน 1 หลัง
นนทบุรี (หลังใหม่) อาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น ขนาด 10.00 x 20.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่
ทดแทนศาลาประชาคมที่รื้อถอนไป
ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร

30,000,000

6 โครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์
และเก็บเครื่องจักรกล

- ก่อสร้างลานจอดรถยนต์และเก็บเครื่อง
จักรกล บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช ระยะทื่ 2
พื้นที่ 983.00 ตารางวา จานวน 1 แห่ง

6,500,000

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาด
10x12 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00
ตารางเมตร

3,500,000 ประขานิเวศน์ 3
ซอย 37

7 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ซอย 37
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
ปลัดเทศบาล
โครงการต่อเนื่อง

ด้านข้าง
สานัก
ที่วา่ การอาเภอ ปลัดเทศบาล
เมืองนนทบุรี
ใต้ทางด่วน
ศรีรัช

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

สานัก
การช่าง

280 วัน
หน้า 3 - 2 - 3 - 2

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.3 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้า ทางระบายน้า งานผังเมือง การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการควบคุมอาคาร
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ปรับปรุงหลังคาโครงเหล็กอาคารเดิม
ขนาด 5x15 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
ในโครงการ
8 โครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ-อุปกรณ์
และโรงซ่อมบารุงเครื่องจักรกล บริเวณ
ศูนย์นันทนาการ เทศบาลนครนนทบุรี

- ก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ และโรงซ่อม
บารุงเครื่องจักรกล จานวน 2 ชั้น โครงสร้าง
เป็นเหล็ก หลังคาเมทัลชีท คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 14X68 เมตร

20,000,000 ศูนย์นนั ทนาการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

สานัก
การช่าง

9 โครงการก่อสร้างกาแพงกันดิน ค.ส.ล.
คลองบางแพรกช่วงถนนนนทบุรี 1
ถึงสถานีสูบน้าคลองบางแพรก ฝั่งตรง
ข้ามกรมราชทัณฑ์

- ก่อสร้างกาแพงกันดิน ค.ส.ล. เป็นความยาว
ไม่น้อยกว่า 285.00 เมตร

45,000,000 คลองบางแพรก
ช่วง
ถนนนนทบุรี 1

สานัก
การช่าง

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

150 วัน

300 วัน

หน้า 3 - 2 - 3 - 3

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.3 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้า ทางระบายน้า งานผังเมือง การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการควบคุมอาคาร
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
10 โครงการขุดลอกคลองบางสร้อยทอง
ช่วงปากแม่น้าเจ้าพระยาถึงปลายคลอง
บางสร้อยทอง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- ทาการขุดลอกคลองเป็นความยาวไม่น้อย
2,826.00 เมตร

2,850,000

- ทาการขุดลอกคลองเป็นความยาวไม่น้อย
3,093.00 เมตร

3,150,000

12 โครงการขุดลอกคลองบางขวาง ช่วง
- ทาการขุดลอกคลองเป็นความยาวไม่น้อย
โรงแรมริชมอนด์ถึงซอยรัตนาธิเบศร์ 16 424.00 เมตร

429,000

13 โครงการขุดลอกคลองอู่ตะเภา ช่วง
โรงแรมริชมอนด์ถึงร้านอ้าต้มเลือดหมู

650,000

11 โครงการขุดลอกคลองบางกระสอ
ช่วงปากแม่น้าเจ้าพระยาถึงปลายคลอง
บางกระสอ

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

- ทาการขุดลอกคลองเป็นความยาวไม่น้อย
532.00 เมตร

สถานที่
ดาเนินการ
คลอง
บางสร้อยทอง

ผด2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การช่าง
180 วัน

คลอง
บางสร้อยทอง

สานัก
การช่าง

180 วัน

คลอง
บางขวาง

สานัก
การช่าง

180 วัน

คลอง
อู่ตะเภา

สานัก
การช่าง

180 วัน

หน้า 3 - 2 - 3 - 4

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.3 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้า ทางระบายน้า งานผังเมือง การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการควบคุมอาคาร
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
14 โครงการขุดลอกคลองบางธรณี ช่วง
ปากแม่น้าเจ้าพระยาถึงปลายคลอง
บางธรณี

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- ทาการขุดลอกคลองเป็นความยาวไม่น้อย
3,730.00 เมตร

4,900,000

15 โครงการก่อสร้างกาแพงกันดิน ค.ส.ล.
- ก่อสร้างกาแพงกันดิน แบบเสาเข็มเดี่ยว
คูน้าสาธารณประโยชน์ บริเวณท้ายซอย เป็นความยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร
นนทบุรี 19 (ส่วนที่เหลือ)

3,920,000

16 โครงการขุดลอกคลองส่วยช่วงปากคลอง - ทาการขุดลอกคลองเป็นความยาวไม่น้อย
บางตลาดถึงสถานีสูบน้าคลองส่วย
3,200.00 เมตร

3,128,000

17 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ท้ายซอย
ทานสัมฤทธิ์ 10

497,000

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

- ทาการก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด
5.20x3.00 เมตร
- ทาการก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด
5.50x3.00 เมตร

สถานที่
ดาเนินการ
คลอง
บางธรณี

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การช่าง
240 วัน

ท้ายซอย
นนทบุรี 19

สานัก
การช่าง

คลองส่วย

สานัก
การช่าง

ท้ายซอย
ทานสัมฤทธิ์ 10

ผด2

สานัก
การช่าง

180 วัน

240 วัน

180 วัน

หน้า 3 - 2 - 3 - 5

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.3 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้า ทางระบายน้า งานผังเมือง การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการควบคุมอาคาร
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
18 โครงการขุดลอกคลองบางซื่อน้อย
ช่วงถนนติวานนท์ถึงถนนนนทบุรี 1

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- ทาการขุดลอกคลองเป็นความยาวไม่น้อย
4,080.00 เมตร

2,829,000

19 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต ซอยดวงมณี

- ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หนา
เฉี่ลย 0.07 เมตร ยาวประมาณ 190.00 เมตร
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร

1,650,000

20 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติก
คอนกรีตพร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยวัดกาแพงถึงซอยเสนาสฤษดิ์เดช

- ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพร้อม
ยกระดับรางวี ค.ส.ล. 2 ข้าง กว้างประมาณ
6.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,650.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพร้อม
ยกระดับรางวี ค.ส.ล. 2 ข้าง กว้างประมาณ
7.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 780.00 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.รวม
ความยาวประมาณ 1,430.00 เมตร

30,000,000

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
คลอง
บางซื่อน้อย

ผด2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การช่าง
180 วัน

ซอย
ดวงมณี

สานัก
การช่าง

ซอย
วัดกาแพง
ถึงซอย
เสนาสฤษดิ์เดช

สานัก
การช่าง

120 วัน

300 วัน

หน้า 3 - 2 - 3 - 6

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.3 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้า ทางระบายน้า งานผังเมือง การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการควบคุมอาคาร
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
21 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติก
- ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หนา
คอนกรีต ซอยวัดกาแพง 8 (ซอยวัดฝาง) เฉี่ลย 0.07 เมตร ยาวประมาณ 930.00 เมตร
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,580.00 ตารางเมตร
22 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติก
คอนกรีตจากแยกวัดสมรโกฎิ ถึงถนน
เลี่ยงเมือง

งบประมาณ
6,740,000

- ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หนา
เฉี่ลย 0.07 เมตร ยาวประมาณ 340.00 เมตร
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,740.00 ตารางเมตร

2,480,000

23 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและ
- ก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. หนา
ท่อระบายน้า ค.ส.ล.ปลายซอยเจริญเลิศ 0.15 เมตร กว้างประมาณ 3.50 เมตร
ความยาวประมาณ 43.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 150.50 ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว้างประมาณ 9.00 เมตร
ความยาวประมาณ 112.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,008.00 ตารางเมตร
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

2,750,000

สถานที่
ดาเนินการ
ซอย
วัดกาแพง 8
(ซอยวัดฝาง)

ผด2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การช่าง
180 วัน

แยกวัด
สมรโกฎ ถึง
ถนนเลี่ยงเมือง

สานัก
การช่าง

150 วัน

ซอย
เจริญเลิศ

สานัก
การช่าง

120 วัน

หน้า 3 - 2 - 3 - 7

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.3 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้า ทางระบายน้า งานผังเมือง การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการควบคุมอาคาร
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
รวมความยาวประมาณ 267.00 เมตร
24 โครงการลอกท่อระบายน้าถนนสามัคคี
ช่วงแยกถนนประชื่น-คลองลาเสือตาย

- ทาการลอกท่อระบายน้า (ท่อเหลี่ยม)
ขนาด 1.80 เมตร เป็นความยาวไม่น้อยกว่า
335.00 เมตร
- ทาการลอกท่อระบายน้า (ท่อกลม)
ขนาด 1.50 เมตร เป็นความยาวไม่น้อยกว่า
1,700.00 เมตร

25 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและ
- ก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. หนา
ท่อระบายน้า ค.ส.ล.ซอยงามวงศ์วาน 12 0.15 เมตร กว้างประมาณ 5.50 เมตร
ถึง.ซอยงามวงศ์วาน 14
ความยาวประมาณ 105.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 577.50 ตารางเมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

3,860,000

1,700,000

คลอง
ลาเสือตาย

สานัก
การช่าง

ซอย
งามวงศ์วาน 12
ถึง
งามวงศ์วาน 14

สานัก
การช่าง

120 วัน

120 วัน

หน้า 3 - 2 - 3 - 8

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.3 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้า ทางระบายน้า งานผังเมือง การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการควบคุมอาคาร
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
รวมความยาวประมาณ 210.00 เมตร
26 โครงการติดตั้งหลังคาโครงเหล็กเมทัลชีท - ติดตั้งโครงเหล็กพร้อมหลังคาเมทัลชีท
อาคารตกตะกอนภายในโรงงานปรับปรุง เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 533.00 ตารางเมตร
คุณภาพน้าพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

2,000,000

อาคาร
ตกตะกอน
ภายในโรงงาน
ปรับปรุง
คุณภาพน้า

สานัก
การช่าง

120 วัน

หน้า 3 - 2 - 3 - 9

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.4 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรือ ระบบจราจร ไฟฟ้าและประปา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการพัฒนาตลาดสด

2 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยศรีพรสวรรค์ 6 (ซอยลวดหนาม)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวุสดุอุปกรณ์
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดทาเอกสาร
แผ่นพับ การตรวจสอบสารปนเปื่อนในอาหาร
ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ
การ กลุ่มสตรี แม่บา้ น อาสาสมัครสาธารณสุข
และกรรมการชุมชน ฯลฯ

200,000

- ทาการปรับปรุงโคมไฟฟ้า ขนาด 36 วัตต์
18 วัตต์ และ 80 วัตต์ (ของเดิม) เป็นโคม

1,050,000

ผด2

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ตลาดสด
สานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุข
โครงการต่อเนื่อง
นนทบุรี และสิ่งแวดล้อม

ซอย
สานักการช่าง
ศรีพรสวรรค์ 6

120 วัน

LED 55 วัตต์ กิ่งโคมขนาด 0.40 เมตร
จานวน 55 โคม
3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
- ทาการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรม
ถนนประชาชื่นเลียบคลองประปา ตั้งแต่ สูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร จานวน 120 ต้น
แยกสามัคคี - คลองบางเขน
พร้อมติดตั้งโคม LED ขนาด 120 วัตต์
สองถนนเมน จานวน 120 โคม และติดตั้ง
โคม LED ขนาด 40 วัตต์ สองด้านทางเดิน
จานวน 120 โคม
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

15,900,000

แยก
สานักการช่าง
สามัคคี
ถึง
คลองบางเขน

180 วัน

หน้า 3 - 2 - 4 - 1

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.4 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรือ ระบบจราจร ไฟฟ้าและประปา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
4 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
ใต้ทางด่วนวัดบัวขวัญ ถึงใต้ทางด่วน
บริเวณคลองบางเขน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- ทาการเปลี่ยนโคม HPS 150 วัตต์ เป็น
โคมหลอดไฟฟ้า LED ขนาด 110 วัตต์
จานวนไม่น้อยกว่า 50 ต้น และติดตั้งเพิ่มเติม

7,500,000

5 โครงการติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มเติม ภายใน
อุทยานมกุฎรมยสราญด้านถนน
รัตนาธิเบศร์

- ทาการติดตั้งโคมไฟฟ้าหลอด LED รูปตรา
สัญลักษณ์ ขนาด 55 วัตต์ จานวนไม่น้อยกว่า
12 ชุด
- ทาการปรับปรุงน้าพุเดิมพร้อมติดตั้งตู้
ควบคุม
- ทาการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ
ทางเดินรอบอุทยานมกุฎรมยสราญ
- ปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงจันทร์ 80 วัตต์
เป็นโคมหลอด LED ขนาด 55 วัตต์

7,000,000

6 โครงการปรับปรุงไฟฟ้ารอบศาล
หลักเมือง ทางเดิน และบริเวณเวที
ข้างศาลหลักเมือง

- ทาการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสนาม หลอดLED
ขนาด 20 วัตต์ (หรือไม่น้อยกว่า) พร้อมเดิน
สายเมนและตู้ควบคุม และปรับปรุงไฟฟ้า
ข้างศาลหลักเมือง พร้อมเปลี่ยนตู้ควบคุม

1,100,000

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
ใต้ทางด่วน
วัดบัวขวัญ

ผด2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการช่าง
180 วัน

อุทยาน
สานักการช่าง
มกุฎรมยสราญ

บริเวณ
สานักการช่าง
ศาลหลักเมือง

180 วัน

120 วัน

หน้า 3 - 2 - 4 - 2

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.4 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรือ ระบบจราจร ไฟฟ้าและประปา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
7 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
- ทาการปรับปรุงเป็นโคมประติมากรรม
บริเวณเกาะกลางหน้าสานักงานเทศบาล หลอดLED ขนาด 55 วัตต์ จานวนไม่น้อยกว่า
นครนนทบุรี ตั้งแต่บริเวณหน้าเทศบาล 15 ต้น
นครนนทบุรี อาคาร 1 และ อาคาร 2
8 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนประชาชื่น-นนท์ เลียบคลองส่วย

- ทาการปรับปรุงโคมโซเดียม ขนาด
250 วัตต์ เป็นโคม LED ขนาด 150 วัตต์
จานวนไม่น้อยกว่า 69 ชุด พร้อมปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบควบคุมและสายเมนเดิม
- ปรับปรุงโคมบนเสาคอนกรีตการไฟฟ้า
นครหลวงด้านคลองส่วย จานวนไม่น้อยกว่า
69 ชุด ปรับปรุงซ่อมแซมระบบควบคุม
เปิด-ปิด อัตโนมัติ ปรับปรุงซ่อมแซมสายเมน

- ทาการปรับปรุงโคมฟลูออเรนเซนต์/โคม
9 โครงการปรับปรุงและติดตั้งโคมไฟฟ้า
พร้อมหลอดประหยัดพลังงาน
เมทัลฮาไลท์ เป็นโคม LED จานวนไม่น้อย
(หลอด LED) ภายในโรงงานปรับปรุง
กว่า 54 โคม พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
คุณภาพน้า
ควบคุมไฟฟ้า
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

งบประมาณ
2,500,000

4,370,000

1,800,000

ผด2

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
บริเวณ
สานักการช่าง
เกาะกลาง
120 วัน
หน้าเทศบาล
อาคาร 1 -2
ถนน
สานักการช่าง
ประชาชื่น-นนท์

โรงงาน สานักการช่าง
ปรับปรุง
คุณภาพน้า

150 วัน

120 วัน

หน้า 3 - 2 - 4 - 3

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
ผด2
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน จารีตประเพณีภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้ และการท่องเทีย่ ว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดงานวันเทศบาล

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
ภายในเขต
เทศบาลนคร
นนทบุรี

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
เทศบาล

- จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการจัดงาน ฯลฯ

100,000

2 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

- จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย จ่ายเป็นค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

100,000

ภายในเขต
สานัก
เทศบาลนคร ปลัดเทศบาล
นนทบุรี

3 โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง

- จ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจ้างมหรสพฯ
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันชกมวยฯ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ถ้วยรางวัล โล่รางวัล
เครื่องไทยธรรม เครื่องบวงสรวง ปัจจัย
ถวายพระ ค่าเครื่องปั่นไฟ ค่าตกแต่งเวที
ค่าใช้จ่ายพิธเี ปิด-ปิดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการ
จัดงาน ฯลฯ

2,600,000

เทศบาลนคร
นนทบุรี

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
และกีฬา

หน้า 3 - 2 - 5 - 1

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
ผด2
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน จารีตประเพณีภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้ และการท่องเทีย่ ว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
4 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม พรรษา 5 ธันวาคม

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลนคร
นนทบุรี

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
ยกเลิก
การท่องเที่ยว
และกีฬา

1,500,000

เทศบาลนคร
นนทบุรี

กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
และกีฬา

1,100,000

เทศบาลนคร
นนทบุรี

กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
และกีฬา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปสมบทหมู่
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ค่าจ้างมหรสพ
ค่าเครื่องสักการะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าพลุ
ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งเวที และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการจัดงาน ฯลฯ

1,000,000

5 โครงการจัดงานประเพณีวนั ขึ้นปีใหม่

- จ่ายเป็นค่าอาหารถวายพระสงฆ์ และ
รับรองแขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมงาน
ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม
ค่าพลุ ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งเวที ค่าใช้จ่าย
ในพิธเี ปิด-ปิดงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
จาเป็นต้องใช้ในการจัดงาน ฯลฯ

6 โครงการจัดงานประเพณีวนั สงกรานต์

- จ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าจ้างมหรสพ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ถ้วยรางวัล เครื่องไทย
ธรรม ค่าดนตรี ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หน้า 3 - 2 - 5 - 2

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
ผด2
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน จารีตประเพณีภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้ และการท่องเทีย่ ว
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปัจจัยถวายพระ ค่าตกแต่งรถสงกรานต์
ค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด-ปิดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการ
จัดงาน ฯลฯ
7 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
- จ่ายเป็นค่ามหรสพ ค่าเครื่องไทยธรรม
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ค่าพลุ ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพานพุ่ม และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่จาเป็นต้องใช้ในการจัดงาน ฯลฯ

500,000

8 โครงการแข่งขันเรือพื้นบ้านและ
ประเพณีแห่เรือชักพระคลองบางเขน

650,000

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

- จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าใช้จ่ายพิธเี ปิดปิด ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการจัดงาน ฯลฯ

เทศบาลนคร
นนทบุรี

กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
และกีฬา

วัดโพธิ์
ทองล่าง

กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
และกีฬา

ยกเลิก

หน้า 3 - 2 - 5 - 3

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
ผด2
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน จารีตประเพณีภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้ และการท่องเทีย่ ว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
9 โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือพื้นบ้าน
- จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันเรือ
เรือมังกร และเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน เรือพื้นบ้าน เรือมังกร และเรือยาว ค่าอาหาร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ
เครือ่ งดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วย
รางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าใช้จ่ายพิธเี ปิด-ปิด
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าลากจูงเรือใน
การแข่งขัน ค่าทุ่นเส้นชัย ค่าพิธกี รนักพากย์
เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการจัดงาน ฯลฯ

งบประมาณ
14,000,000

สถานที่
ดาเนินการ
ท่าน้า
นนทบุรี

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
ยกเลิก
การท่องเที่ยว
และกีฬา

10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสืบสานพุทธศาสนาและ
การท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น จ่ายเป็นค่าจ้าง
ทาประชาสัมพันธ์และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

3,000,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
และกีฬา

11 โครงการจัดงานประเพณีวนั ลอยกระทง

- จ่ายเป็นค่าจ้างมหรสพ ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญและ
ของรางวัล อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการจัดงาน ฯลฯ

3,100,000

ท่าน้า
นนทบุรี

กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
และกีฬา

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ยกเลิก

หน้า 3 - 2 - 5 - 4

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
ผด2
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน จารีตประเพณีภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้ และการท่องเทีย่ ว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
12 โครงการอุปสมบทหมู่ถวายพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ

13 เงินอุดหนุนมูลนิธมิ ตรี ตราโมท
ในพระราชูปถัมภ์ฯ

14 โครงการเทศกาลท่องเที่ยวนครนนท์

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล สาหรับจ่ายเป็นค่ามหรสพ
ค่าเครื่องสักการะ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องไทยธรรม
ค่าพลุ ค่าจ้างทาและตกแต่งเวที ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ฯลฯ

2,000,000

- ส่งเสริมสาระการเรียนรู้วฒ
ั นธรรม
นาฏดุริยางคศิลป์ไทย และสืบทอดประเพณี
ทางดนตรีไทยให้แก่ นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชน เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงาน

400,000

- จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิม
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย จ่ายเป็นค่า
จัดทาตกแต่งเวที เต็นท์ ค่าจ้างประชาสัมพันธ์
ค่าพิธเี ปิด-ปิด ค่าจ้างมหรสพ ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

10,000,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
และกีฬา

มูลนิธิ
กองส่งเสริม
มนตรี ตราโมท วัฒนธรรม

การท่องเที่ยว
และกีฬา
เทศบาล
นครนนทบุรี

กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
และกีฬา

หน้า 3 - 2 - 5 - 5

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
ผด2
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน จารีตประเพณีภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้ และการท่องเทีย่ ว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
15 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

16 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัย
ถวายพระ ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องขยาย
เสียง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้
ในการจัดงาน ฯลฯ

800,000

- จ่ายเป็นค่าเทียนพรรษา ค่าถ้วยรางวัล
ค่าตกแต่งรถแห่เทียน ค่าเงินรางวัล
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งเวที
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการ
จัดงาน ฯลฯ

1,250,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายในเขต กองส่งเสริม
เทศบาล
วัฒนธรรม
นครนนทบุรี การท่องเที่ยว
และกีฬา

ท่าน้า
นนทบุรี

กองส่งเสริม
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
และกีฬา

หน้า 3 - 2 - 5 - 6

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
ผด2
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน จารีตประเพณีภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้ และการท่องเทีย่ ว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
17 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันเด็กตามชุมชนต่างๆ ในเขต
เทศบาล

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชุมชนต่างๆ กองสวัสดิการ
เขตเทศบาล
สังคม
นครนนทบุรี

- จัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติในชุมชน สาหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
กีฬา ค่าของขวัญถ้วยรางวัล ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1,300,000

- จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เป็นการเทิด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ

400,000

19 โครงการยกย่องแม่ดีเด่น

- จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ เนื่องใน
วันแม่แห่งชาติ

400,000

เทศบาล กองสวัสดิการ
นครนนทบุรี
สังคม

20 โครงการยกย่องผู้บาเพ็ญประโยชน์
ดีเด่น

- จ่ายเป็นค่าโล่ ค่ากรอบรูป ค่าของขวัญ
ค่าพิมพ์ใบเกียรติบตั ร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าฟิล์ม ค่าล้างและอัดรูป ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่
ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ

120,000

เทศบาล กองสวัสดิการ
นครนนทบุรี
สังคม

18 โครงการยกย่องพ่อดีเด่น

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

เทศบาล กองสวัสดิการ
นครนนทบุรี
สังคม

ยกเลิก

หน้า 3 - 2 - 5 - 7

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
ผด2
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบรูณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน
2.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน จารีตประเพณีภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้ และการท่องเทีย่ ว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
21 โครงการจ้างที่ปรึกษาสารวจและ
ออกแบบปรับปรุงอาคารและภูมิทศั น์
ศูนย์การท่องเที่ยวและเรียนรู้ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นจังหวัด
นนทบุรี (ศาลากลางหลังเก่า)

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา สารวจและ
ออกแบบปรับปรุงอาคารและภูมิทศั น์,
ออกแบบนิทรรศการภายในอาคาร, ออกแบบ
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลศูนย์กลางการบริการ
การท่องเที่ยว ฯลฯ

งบประมาณ
26,000,000

สถานที่
ดาเนินการ
ศาลากลาง
หลังเก่า

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา

หน้า 3 - 2 - 5 - 8

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการคัดเลือกบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
นว.1 - นว.6

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา

- คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
และสร้างทักษะประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง
ให้แก่ครูดีเด่น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดทาสื่อ
เข้าประกวด ค่าโล่/ถ้วยรางวัล ค่าพิมพ์ใบประกาศ
นียบัตร ค่ารางวัล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

400,000

2 โครงการจัดงานวันครู

- จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ ให้แก่ครูในสังกัด
เทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

300,000

โรงเรียน
นว.1 - นว.6

สานัก
การศึกษา

3 โครงการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา

- จัดอบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่าย
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

200,000

โรงเรียน
นว.1 - นว.6

สานัก
การศึกษา

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด2

หน้า 3 - 3 - 1 - 1

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
4 โครงการพัฒนากลุ่มวิชาการ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิราชการของพนักงานครู
เทศบาล บุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลและผู้เกี่ยวของ

6 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
นว.1 - นว.6

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา

- จัดประชุมสัมมนาคณะทางานกลุ่มวิชาการ
ระดับเทศบาล ในการพัฒนาจัดงานวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

30,000

- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ของพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เกี่ยวของ จ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทาเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

300,000

โรงเรียน
นว.1 - นว.6

สานัก
การศึกษา

100,000

โรงเรียน
นว.1 - นว.6

สานัก
การศึกษา

- จัดประชุมสัมมนาคณะทางานในการจัดทา
รายงานการประเมินการศึกษา ให้กับครู พนักงาน
เทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าวัสดุอปุ กรณ์
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ฯลฯ
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด2

หน้า 3 - 3 - 1 - 2

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
7 โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียน - จัดอบรมพัฒนาและผลิตสื่อการเรียน การสอน
การสอน
ให้สามารถเข้าประกวดในระดับเทศบาลและเตรียม
ความพร้อมต่อการประเมินภายนอกและภายใน
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการหลักสูตร
ท้องถิ่น จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
8 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานสาหรับบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

- จัดอบรมและศึกษาดูงานสาหรับบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่าของ
ที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

งบประมาณ
150,000

3,000,000

ผด2

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
นว.1 - นว.6

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา

ในประเทศ /
นอกประเทศ

สานัก
การศึกษา

หน้า 3 - 3 - 1 - 3

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
9 โครงการพัฒนาครูและนักเรียน
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

10 โครงการอบรมและพัฒนาผู้บงั คับ
บัญชาลูกเสือ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดอบรมครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพิ่มพูนทักษะในการเรียนรู้ทั้งใน-นอกสถานที่
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ดื่มค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1,300,000

- จัดอบรมผู้กากับลูกเสือและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้
มาตรฐาน จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

200,000

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด2

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
นว.1 - นว.6

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา

โรงเรียน
นว.1 - นว.6

สานัก
การศึกษา

หน้า 3 - 3 - 1 - 4

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
11 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
เชิงปฏิบตั ิการพัฒนาทักษะ
การสอนภาษาอังกฤษสาหรับครู
ผู้สอนผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา
12 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษา
อังกฤษของบุคลากรทางการศึกษา จ่ายเป็นค่าเช่า
สถานที่ ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3,000,000

- จัดอบรมสัมมนาให้คณะผู้บริหารฯ
รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานครู ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
และเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นที่เกี่ยวข้อง
สาหรับจ่ายเป็นค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด - ปิดโครงการ
ค่าจัดทาเอกสารอบรม ฯลฯ

5,000,000

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
นว.1 - นว.6

ภายใน
ประเทศ

ผด2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
การศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

หน้า 3 - 3 - 1 - 5

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
13 โครงการพัฒนาทักษะการทางาน
เป็นทีม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดอบรมสัมมนาให้คณะผู้บริหารฯ
รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานครู ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
และเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นที่เกี่ยวข้อง สาหรับ
จ่ายเป็นค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด-ปิดโครงการ
ค่าจัดทาเอกสารอบรม ฯลฯ

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

งบประมาณ
5,000,000

สถานที่
ดาเนินการ
ภายใน
ประเทศ

ผด2

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
เทศบาล

หน้า 3 - 3 - 1 - 6

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
14 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น

15 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
วิจัย ประเมินผลการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการระบบต่างๆ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดอบรมสัมมนาให้พนักงานเทศบาล
พนักงานครู ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้าง ได้ทราบถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ได้อย่างไร สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าเช่าที่พกั ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่อบรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด - ปิดโครงการ ค่าจัดทาเอกสาร ฯลฯ

2,000,000

- จ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวัดระดับและ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดาเนินงานการบริการในด้านต่างๆ และประกอบ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบตั ิราชการฯ

200,000

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด2

สถานที่
ดาเนินการ
ภายใน
ประเทศ

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
เทศบาล

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักปลัด
เทศบาล

หน้า 3 - 3 - 1 - 7

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย ให้มปี ระสิทธิภาพ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(แขวงท่าทราย)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

งบประมาณ
123,200

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
แขวงท่าทราย

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด
เทศบาล

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พร้อมอุปกรณ์ จานวน 4 ชุด

2 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(กองทะเบียนราษฎรฯ)

- จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 4 เครื่อง

12,800

สานักงาน
แขวงท่าทราย

สานักปลัด
เทศบาล

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง

7,900

สานักงาน
แขวงท่าทราย

สานักปลัด
เทศบาล

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

92,400

เทศบาล
นครนนทบุรี

กองทะเบียน
ราษฎรฯ

พร้อมอุปกรณ์ จานวน 3 ชุด (งานธุรการ
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หน้า 3 - 3 - 2 - 1

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย ให้มปี ระสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

277,200

เทศบาล
นครนนทบุรี

กองวิชาการ
และแผนงาน

61,600

เทศบาล
นครนนทบุรี

กองวิชาการ
และแผนงาน

งบประมาณ

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จานวน 1 ชุด ,งานพัสดุเบิกจ่าย จานวน
2 ชุด)
3 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(กองวิชาการและแผนงาน)

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 9 ชุด
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จานวน 4 ชุด
ฝ่ายนิติการ จานวน 5 ชุด)
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับ
งานสานักงาน พร้อมอุปกรณ์ จานวน
2 ชุด (งานจัดทางบประมาณ จานวน 1 ชุด
งานวิเคราะห์ฯ จานวน 1 ชุด)

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หน้า 3 - 3 - 2 - 2

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย ให้มปี ระสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หน่วย
ดาเนินการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี มีความละเอียดการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จานวน 1 เครื่อง
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 1 เครื่อง)

34,000

- จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป จานวน 1 เครื่อง
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

3,100

เทศบาล
นครนนทบุรี

กองวิชาการ
และแผนงาน

- จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 7 เครื่อง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จานวน 2 เครื่อง ฝ่ายนิติการ จานวน 5

22,400

เทศบาล
นครนนทบุรี

กองวิชาการ
และแผนงาน

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 3 - 3 - 2 - 3

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย ให้มปี ระสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

61,600

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการคลัง

257,600

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการคลัง

งบประมาณ

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เครื่อง)
4 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(สานักการคลัง)

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 2 ชุด
(งานธุรการ)
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จานวน 7 ชุด
(ฝ่ายแผนที่ภาษี จานวน 3 ชุด ,ฝ่ายพัฒนา
รายได้ จานวน 4 ชุด)

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หน้า 3 - 3 - 2 - 4

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย ให้มปี ระสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หน่วย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการคลัง

- จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 9 เครื่อง

28,800

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง
(ส่วนพัสดุ)

6,600

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการคลัง

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 4 เครื่อง
(ฝ่ายพัฒนารายได้ จานวน 2 เครื่อง

31,600

เทศบาล
นครนนทบุรี
สานักงาน
แขวงท่าทราย

สานักการคลัง

ฝ่ายการคลัง แขวงท่าทราย จานวน 2
เครื่อง)

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

งบประมาณ

ผด 2

หน้า 3 - 3 - 2 - 5

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย ให้มปี ระสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หน่วย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการคลัง

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED
ขาว-ดา แบบ Network แบบที่ 1
(33 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
(ส่วนพัสดุ)

16,000

- จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม
ทรัพย์สินเทศบาลนครนนทบุรี

2,247,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการคลัง

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
จานวน 1 เครื่อง (ฝ่ายแผนที่ภาษี)

8,500

สานักงาน
แขวงท่าทราย

สานักการคลัง

หน้า 3 - 3 - 2 - 6

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย ให้มปี ระสิทธิภาพ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
5 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(สานักปลัดเทศบาล)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

งบประมาณ
30,800

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด
เทศบาล

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด
(งานป้องกันภัยฯ)

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

- จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง (งานป้องกันภัยฯ)

3,200

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักปลัด
เทศบาล

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับ
งานสานักงาน พร้อมอุปกรณ์ จานวน
1 ชุด (งานป้องกันภัยฯ)

30,800

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักปลัด
เทศบาล

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง

3,300

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักปลัด
เทศบาล
หน้า 3 - 3 - 2 - 7

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย ให้มปี ระสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(งานป้องกันภัยฯ)
6 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(สานักการศึกษา)

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ 1 สาหรับงานสานักงาน พร้อม
อุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

161,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการศึกษา

- จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA
จานวน 1 เครื่อง

13,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการศึกษา

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับ
งานสานักงาน พร้อมอุปกรณ์ จานวน
5 ชุด (โรงเรียนนครนนท์วทิ ยา 1
วัดท้ายเมือง จานวน 1 ชุด ,ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กนครนนท์ 4,5,11 ศูนย์ละ 1 ชุด )

154,000

โรงเรียน
นว.1
ศพด.4,5,11

สานักการศึกษา

หน้า 3 - 3 - 2- 8

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย ให้มปี ระสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

งบประมาณ
123,200

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
นว.1

หน่วย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการศึกษา

โรงเรียน
นว.4

สานักการศึกษา

พร้อมอุปกรณ์ จานวน 4 ชุด
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

193,800

พร้อมอุปกรณ์ จานวน 6 ชุด
- จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 10 เครื่อง (โรงเรียนนครนนท์
วิทยา 1 จานวน 4 ชุด ,โรงเรียนนครนนท์
วิทยา 4 จานวน 6 ชุด)

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

32,000

โรงเรียน
สานักการศึกษา
นว.1 และ นว.4

หน้า 3 - 3 - 2 - 9

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย ให้มปี ระสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 7 เครื่อง
(โรงเรียนนครนนท์วทิ ยา 1 จานวน
4 เครื่อง, โรงเรียนครนนท์วทิ ยา 4 จานวน
3 เครื่อง)

55,300

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี มีความละเอียดการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
จานวน 1 เครื่อง

17,000

ผด 2

หน่วย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
สถานที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดาเนินการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา
นว.1 และ นว.4

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการศึกษา

หน้า 3 - 3 - 2 - 10

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย ให้มปี ระสิทธิภาพ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
7 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(สานักการสาธารณสุขฯ)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

งบประมาณ
954,800

พร้อมอุปกรณ์ จานวน 31 ชุด

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ

หน่วย
ดาเนินการ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

- จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 33 เครื่อง

105,600

เทศบาล
นครนนทบุรี
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 7 เครื่อง

55,300

เทศบาล
นครนนทบุรี
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 3 - 3 - 2 - 11

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย ให้มปี ระสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ

หน่วย
ดาเนินการ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี มีความละเอียดการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
จานวน 7 เครื่อง

119,000

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
จานวน 3 เครื่อง

25,500

เทศบาล
นครนนทบุรี
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับ
งานสานักงาน พร้อมอุปกรณ์ จานวน
9 ชุด

277,200

เทศบาล
นครนนทบุรี
ศูนย์บริการ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 3 - 3 - 2 - 12

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย ให้มปี ระสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ
สาธารณสุขฯ

หน่วย
ดาเนินการ

150,000

ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

- จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จานวน 2 ชุด

7,600

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการ
สาธารณสุขฯ

- จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสานักงานที่มี
ลิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฏหมาย จานวน 2 ชุด

22,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการ
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ฉลากยาแบบใช้ความ
ร้อน จานวน 5 เครื่อง

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

งบประมาณ

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 3 - 3 - 2 - 13

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย ให้มปี ระสิทธิภาพ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
8 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(สานักการช่าง)

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หน่วย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการช่าง

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จานวน 20 ชุด

876,000

- จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
(630 Watts) สามารถสารองไฟฟ้า
ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จานวน 20 เครื่อง

116,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการช่าง

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) จานวน 5 เครื่อง

21,500

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการช่าง

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
จานวน 10 เครื่อง

85,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการช่าง

หน้า 3 - 3 - 2 - 14

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย ให้มปี ระสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

9 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(งานการพาณิชย์)

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หน่วย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการช่าง

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า
/นาที) จานวน 5 เครื่อง

80,000

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี มีความละเอียดการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
จานวน 5 เครื่อง

85,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการช่าง

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี มีความละเอียดการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB

9,600

สถาน
ธนานุบาล 2

สานักปลัด
เทศบาล

หน้า 3 - 3 - 2 - 15

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย ให้มปี ระสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

สถาน
ธนานุบาล 2

สานักปลัด
เทศบาล

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

3,200

หน้า 3 - 3 - 2 - 16

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(สานักปลัดเทศบาล)

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หนํวย
ดาเนินการ
สานักปลัด
เทศบาล

180,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักปลัด
เทศบาล

- จัดซื้อโต๏ะพิมพ์ดีดใหญํ ขนาดไมํน๎อยกวํา
91.5x51.5x68.5 เซนติเมตร สามารถถอด
ประกอบได๎พร๎อมล๎อเลื่อน จานวน 1 ตัว

5,500

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักปลัด
เทศบาล

- จัดซื้อเครื่องสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ
(AC-CRU-67CL-FO-LAN-1) พร๎อมการ

47,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ระบบ 2
ภาษา ชนิดไมํมีหนํวยความจา เนื้อที่
การพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 11 นิ้ว จานวน 1

งบประมาณ
22,000

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เครื่อง (งานบริหารทั่วไป)
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล
ความละเอียด 400x400 จุดตํอตารางนิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หน๎า 3 -3 - 3 - 1

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หนํวย
ดาเนินการ

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เดินระบบ และโปรแกรมควบคุมที่เกี่ยว
ข๎อง จานวน 1 ชุด

2 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนสํง (สานักปลัดเทศบาล)

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

- จัดซื้อบอร์ดอะครีลิคติดประกาศในลิฟท์
จานวน 3 บอร์ด

9,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักปลัด
เทศบาล

- จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตร
กระบอกสูบไมํต่ากวํา 120 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ จานวน 1 คัน

55,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักปลัด
เทศบาล

- จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท๎าย ขนาดความ
จุไมํน๎อยกวํา 3 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1
คัน (ฝ่ายป้องกันภัยฯ)

2,000,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักปลัด
เทศบาล

หน๎า 3 - 3 - 3 - 2

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
3 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องดับเพลิง
(สานักปลัดเทศบาล)

4 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพรํ (สานักปลัดเทศบาล)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดซื้อรถยนต์น้าดับเพลิง ชนิด 6 ล๎อ
ขนาดความจุถังไมํน๎อยกวํา 2,000 ลิตร
จานวน 2 คัน (ฝ่ายป้องกันภัยฯ)
- จัดซื้อกล๎องถํายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
กล๎องคอมแพค ความละเอียด 16 ล๎าน
ล๎านพิกเซล มีระบบแฟลตในตัวสามารถ
ถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข๎อมูลได๎อยํางสะดวก

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หนํวย
ดาเนินการ
สานักปลัด
เทศบาล

60,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักปลัด
เทศบาล

5,000,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักปลัด
เทศบาล

150,000

สานักงาน
แขวงทําทราย

สานักปลัด
เทศบาล

งบประมาณ
7,000,000

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จานวน 6 ตัว (งานเทศกิจ)
5 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ
(สานักปลัดเทศบาล)

- จัดซื้อป้ายสัญลักษณ์หา๎ มจาหนํายสินค๎า
พร๎อมติดตั้ง จานวน 500 ป้าย (งานเทศกิจ)

6 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- จัดซื้อไมโครโฟนไร๎สายพร๎อมเครื่องรับ
(แขวงทําทราย)
และอุปกรณ์ สัญญานแบบ Diversity มี
สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หน๎า 3 - 3 - 3 - 3

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หนํวย
ดาเนินการ

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระบบ Automatic Frequency Selection
จานวน 6 ชุด

7 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(กองวิชาการและแผนงาน)

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

- จัดซื้อเครื่องมิกเซอร์ มีชํองตํอสัญญาณ
เข๎าไมํน๎อยกวํา 20 ชํองสัญญาณ จานวน
1 เครื่อง

36,000

สานักงาน
แขวงทําทราย

สานักปลัด
เทศบาล

- จัดซื้อเครื่องป้องกันสัญญาณไมค์หอน
จานวน 1 เครื่อง

16,000

สานักงาน
แขวงทําทราย

สานักปลัด
เทศบาล

- จัดซื้อตู๎เอกสารเหล็กบานเปิด ขนาด
กว๎าง 90xยาว40xสูง 185 เซนติเมตร
จานวน 3 ตู๎

27,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

กองวิชาการ
และแผนงาน

หน๎า 3 - 3 - 3 - 4

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
8 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(กองวิชาการและแผนงาน)

9 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพรํ (กองวิชาการและแผนงาน)

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองวิชาการ
และแผนงาน

- จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง พร๎อม
อุปกรณ์ มีชํองตํอสัญาญาณเข๎าไมํน๎อยกวํา
16 ชํองสัญญาณ จานวน 1 ชุด

30,000

- จัดซื้อโดรนติดกล๎อง พร๎อมอุปกรณ์
ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 12 ล๎านพิกเซล
ระบบ Full HD มี 4 ใบพัด ระบบควบคุม
กึ่งอัตโนมัติด๎วย GPS จานวน 1 ชุด
(ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

50,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

กองวิชาการ
และแผนงาน

- จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV )
ขนาด 40 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

17,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

กองวิชาการ
และแผนงาน

หน๎า 3 - 3 - 3 - 5

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

10 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนสํง (กองวิชาการและแผนงาน)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองวิชาการ
และแผนงาน

- จัดซื้อไมโครโฟนไร๎สาย สาหรับติดกล๎อง
VDO พร๎อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด
(ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

26,000

- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไมํน๎อยกวํา
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล๎อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ เกียร์อัตโนมัติ จานวน 1 คัน

895,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

กองวิชาการ
และแผนงาน

- จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
แบบหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
จานวน 1 หลัง

34,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

กองวิชาการ
และแผนงาน

165,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการคลัง

11 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
- จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
และขนสํง (สานักการคลัง)
แบบเกียร์อัตโนมัติ จานวน 3 คัน
สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด 2

หน๎า 3 - 3 - 3 - 6

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
12 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(สานักการคลัง)

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการคลัง

- จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช๎กระดาษ
ธรรมดา สํงเอกสารได๎ ครั้งละ 30 แผํน
จานวน 1 เครื่อง

30,000

- จัดซื้อเครื่องถํายเอกสารระบบดิจิตอล
ชนิดขาว-ดา (ความเร็ว 50 แผํนตํอนาที)
จานวน 1 เครื่อง

210,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการคลัง

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตู๎ตั้งพื้น
(ไมํมีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 38,000
BTU จานวน 3 เครื่อง รวมอุปกรณ์
พร๎อมติดตั้ง

138,000

สานักงาน
แขวงทําทราย

สานักการคลัง

- จัดซื้อตู๎เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก
จานวน 3 ตู๎ (ฝ่ายการคลัง)

15,000

สานักงาน
แขวงทําทราย

สานักการคลัง
หน๎า 3 - 3 - 3 - 7

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
13 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(สานักการศึกษา)

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หนํวย
ดาเนินการ
สานัก
การศึกษา

10,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อตู๎เก็บเอกสารเหล็กชนิด 2 บาน
เปิด พร๎อมกุญแจล็อก ขนาด 90x40x180
เซนติเมตร จานวน 1 ตู๎

10,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อตู๎เก็บเอกสารชนิดไม๎แบบโลํง
ขนาด 80x40x160 ซม. จานวน 2 ตู๎

10,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า แบบตั้งโต๏ะ
ระบบ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ มีเนื้อที่การ

งบประมาณ
22,000

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พิมพ์ไมํน๎อยกวํา 11 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค์พื้นสแตนเลส
รองรับน้าหนักได๎ไมํต่ากวํา 250 กก. ขนาด
ไมํน๎อยกวํา 60x90x80 ซม. จานวน 1 คัน

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หน๎า 3 - 3 - 3 - 8

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หนํวย
ดาเนินการ
สานัก
การศึกษา

30,000

ศพด.
นครนนท์ 8,11

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อตู๎ไม๎ ขนาด 540x80 ซม. จานวน
2 ตู๎

20,000

ศพด.
นครนนท์ 8

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อเครื่องถํายเอกสารระบบดิจิตอล
ขาว-ดา (มีความเร็วในการถํายเอกสาร
ไมํต่ากวํา 10 แผํนตํอนาที จานวน 4
เครื่อง)

200,000

ศพด.
นครนนท์ 4,5,6,7

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดซื้อตู๎เก็บเอกสารชนิดเหล็กชนิดกระจก
บานเลื่อน ขนาด 170x40x87 ซม. จานวน
3 ตู๎

21,000

- จัดซื้อชั้นวางรองเท๎า จานวน 3 ตู๎

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน๎า 3 - 3 - 3 - 9

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
นว. 1
ศพด.
นครนนท์ 4,6

หนํวย
ดาเนินการ
สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน
ชนิดแขวน ขนาดไมํต่ากวํา 18,000 BTU
พร๎อมติดตั้ง จานวน 20 เครื่อง

560,000

- จัดซื้อตู๎เก็บเอกสารเหล็กชนิดกระจก
บานเลื่อน ขนาด 170x40x87 ซม.
จานวน 4 ตู๎

28,000

ศพด.
นครนนท์ 3,6

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดไมํน๎อยกวํา
22 นิ้ว จานวน 12 ตัว

44,400

โรงเรียน
นว. 1

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อตู๎เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 บาน
ขนาด 120x40x90 ซม. จานวน 6 ตู๎

30,000

โรงเรียน
นว. 1

สานัก
การศึกษา

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน๎า 3 - 3 - 3 - 10

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
นว. 1

หนํวย
ดาเนินการ
สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อโต๏ะพับเอนกประสงค์ ขนาด
70x160 ซม.ผิวพื้นเป็นเนื้อเมลามีนกันน้า
จานวน 15 ตัว

57,000

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน
ชนิดแขวน ขนาดไมํต่ากวํา 36,000 BTU
พร๎อมติดตั้ง จานวน 2 เครื่อง

88,000

โรงเรียน
นว. 5

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน
ชนิดแขวน ขนาดไมํต่ากวํา 48,000 BTU
พร๎อมติดตั้ง จานวน 8 เครื่อง

448,000

โรงเรียน
นว. 5

สานัก
การศึกษา

- จํายเป็นคําจัดทาบอร์ดโครงสร๎างคณะ
ผู๎บริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ขนาด 80x120

50,000

ศพด.
นครนนท์ 1,2,3
4,5,7,8,9,10,11

สานัก
การศึกษา

ซม. โครงสแตนเลสด๎านหน๎ากระจกเลื่อน
สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

งบประมาณ

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน๎า 3 - 3 - 3 - 11

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หนํวย
ดาเนินการ

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 บาน จานวน 10 บอร์ด

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

- จัดซื้อเก๎าอี้บนุ วมขาเหล็ก จานวน 50
ชุด

30,000

โรงเรียน
นว. 1

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน
ชนิดแขวน ขนาดไมํต่ากวํา 36,000 BTU
พร๎อมติดตั้ง จานวน 28 เครื่อง

1,232,000

โรงเรียน
กีฬานว. 6

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อเครื่องถํายเอกสารระบบดิจิตอล
ชนิดขาว-ดา (ความเร็ว 50 แผํนตํอนาที)
จานวน 1 เครื่อง

210,000

โรงเรียน
นว. 4

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อตู๎เก็บเอกสารเหล็กชนิดกระจก
บานเลื่อน 2 บาน ขนาด 120x40x90 ซม.

30,000

โรงเรียน
นว. 4

สานัก
การศึกษา
หน๎า 3 - 3 - 3 - 12

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หนํวย
ดาเนินการ

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จานวน 6 ตู๎

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

- จัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร ขนาด กว๎าง 121.80
x สูง 88.00 x ลึก 40.60 ซม. จานวน
4 ชุด

24,000

โรงเรียน
นว. 4

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อตู๎ไม๎ ขนาด 540x80 ซม. แบบแบํง
เป็นชํอง 24 ชํอง จานวน 6 ตู๎

60,000

โรงเรียน
นว. 4

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อโต๏ะพับเอนกประสงค์ ขนาด
70x160 ซม.ผิวพื้นเป็นเนื้อเมลามีนกันน้า
จานวน 15 ตัว

57,000

โรงเรียน
นว. 4

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อตู๎เสื้อผ๎าเหล็กแบบบานเปิด ขนาด
สูง 183 x ลึก 53 x กว๎าง 91 ซม.

350,000

โรงเรียน
กีฬานว. 6

สานัก
การศึกษา
หน๎า 3 -3 - 3 - 13

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หนํวย
ดาเนินการ

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จานวน 50 ตู๎

14 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
(สานักการศึกษา)

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล
(ขาว-ดา) ความละเอียด 400x400
จุดตํอตารางนิ้ว จานวน 1 เครื่อง

180,000

โรงเรียน
นว. 4

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อเก๎าอี้บนุ วมขาเหล็ก จานวน 50 ตัว

30,000

โรงเรียน
นว.4

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อเก๎าอี้ 106.5x37x75 ซม. (1ตัว)
พร๎อมเก๎าอี้ (4 ตัว) จานวน 20 ชุด

360,000

ศพด.
นครนนท์ 4,6

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อโต๏ะพร๎อมเก๎าอี้นักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา (ป.4-ป6) มาตรฐาน มอก.
ไม๎ยางพารา จานวน 120 ชุด

192,000

โรงเรียน
นว. 2

สานัก
การศึกษา
หน๎า 3 - 3 - 3 - 14

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
นว. 2

หนํวย
ดาเนินการ
สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อโต๏ะพร๎อมเก๎าอี้ ระดับมัธยมศึกษา
มาตรฐาน มอก.ไม๎ยางพารา จานวน
80 ชุด

136,000

- จัดซื้อโต๏ะญี่ปุ่นสีเหลี่ยมผืนผ๎าแบบพับได๎
ขนาด 40x75x30 ซม.จานวน 68 ตัว

238,000

ศพด.
นครนนท์ 1,2,4,6
และ10

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อโต๏ะสาหรับใช๎ในห๎องปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตร์ ขาเหล็ก แบบหน้าโฟเมก้า
ขนาด 0.9x1.20x0.8 เมตร จานวน 24 ตัว

72,000

โรงเรียน
นว. 1,5

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อเก๎าอี้สาหรับใช๎ในห๎องปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตร์ ขาเหล็ก หน้าสี่เหลี่ยม
จานวน 72 ตัว

36,000

โรงเรียน
นว. 1,5

สานัก
การศึกษา

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน๎า 3 - 3 - 3 - 15

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดซื้อโต๏ะพร๎อมเก๎าอี้เด็กโฟเมก๎า
โต๏ะขนาด 40x60x75 ซม. เก๎าอี้ขนาด
25x28x54 ซม. จานวน 18 ชุด

15 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนสํง (สานักการศึกษา)

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

งบประมาณ
75,600

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
นว.4

หนํวย
ดาเนินการ
สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่อง
ยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไมํต่ากวํา
2,400 ซีซี มีคอนโซลหลังคนขับ จานวน
1 คัน

1,294,000

โรงเรียน
นว.2

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน
6 ล๎อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมํต่ากวํา
3,500 ซีซี จานวน 2 คัน

2,750,000

โรงเรียน
นว.1,4

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อหลังคาอลูมิเนียมโครงเหล็กและ
เบาะพิงสองแถวมีบนั ไดเหล็กขึ้น-ลง

160,000

โรงเรียน
นว.1,4

สานัก
การศึกษา

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน๎า 3 - 3 - 3 - 16

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หนํวย
ดาเนินการ

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จานวน 2 ชุด
16 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(สานักการศึกษา)

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

- จัดซื้อเครื่องขยายเสียงขนาดพกพาพร๎อม
อุปกรณ์ จานวน 4 ชุด

16,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร๎อมติดตั้ง
จานวน 2 ชุด

500,000

โรงเรียน
นว.1

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร๎อม
อุปกรณ์ ขนาด 15-50 วัตต์ มีชํองเสียบ
USB/SD Card รับสัญญาณบลูทธู จานวน
30 ชุด

123,000

โรงเรียน
นว.4

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบ
ลากจูง ขนาดไมํน๎อยกวํา 15 นิ้ว ทนกาลัง

54,000

โรงเรียน
นว.4

สานัก
การศึกษา
หน๎า 3 - 3 - 3 - 17

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หนํวย
ดาเนินการ

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขับสูงสุด 150 W จานวน 6 ชุด
17 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพรํ (สานักการศึกษา)

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

- จัดซื้อกล๎องถํายภาพดิจิตอล ความ
ละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 20 ล้านพิกเซล
จานวน 1ชุด

55,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อกล๎องถํายภาพระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไมํน๎อยกวํา 16 ล๎านพิกเซล มีระบบ
แฟลซในตัว จานวน 11 เครื่อง

110,000

ศพด.
นครนนท์ 1-11

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อกล๎องถํายภาพระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไมํน๎อยกวํา 24 ล๎านพิกเซล มีระบบ
แฟลซในตัว พร๎อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

30,000

โรงเรียน
นว.1

สานัก
การศึกษา

หน๎า 3 - 3 - 3 - 18

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
นว.1

หนํวย
ดาเนินการ
สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อกล๎องวีดีโอ พร๎อมอุปกรณ์ มีขนาด
ของออปติคอลเซ็นเซอร์ไม่นอ้ ยกว่า 1/4"
ความละเอียด1920x1080 -Full HD
จานวน 1 ชุด

20,000

- จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จานวน 5 ชุด

60,000

โรงเรียน
นว.1,5
ศพด.
นครนนท์ 2,6

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3,000
ANSI Lumens จานวน 2 เครื่อง

66,000

ศพด.
นครนนท์ 2,6

สานัก
การศึกษา

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน๎า 3 - 3 - 3 - 19

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
นว.1,5

หนํวย
ดาเนินการ
สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4,000
ANSI Lumens จานวน 3 เครื่อง

195,000

- จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV )
ขนาด 32 นิ้ว จานวน 8 เครื่อง

104,000

โรงเรียน
นว.1

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV )
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

46,000

ศพด.
นครนนท์ 4

สานัก
การศึกษา

- จํายเป็นคําจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์
กิจการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขนาด 80x120
ซม. โครงสแตนเลส ด๎านหน๎ากระจกเลื่อน
2 บาน จานวน 10 บอร์ด

50,000

ศพด.
นครนนท์ 1,2,3
4,5,7,8,9,10,11

สานัก
การศึกษา

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน๎า 3 - 3 - 3 - 20

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
นว.4

หนํวย
ดาเนินการ
สานัก
การศึกษา

19,600

โรงเรียน
นว.4

สานัก
การศึกษา

210,000

โรงเรียน
นว.4

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดซื้อกล๎องถํายภาพระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไมํน๎อยกวํา 16 ล๎านพิกเซล มีระบบ
แฟลซในตัว จานวน 1 เครื่อง

10,000

- จัดซื้อกล๎องวีดีโอ พร๎อมอุปกรณ์ มีขนาด
ของออปติคอลเซ็นเซอร์ไม่นอ้ ยกว่า 1/4"
ความละเอียด1920x1080 -Full HD
จานวน 1 ชุด
- จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV )
ขนาด 46 นิ้ว พร๎อมติดตั้งสาหรับใช๎ใน
โครงการติดตั้งระบบการเรียนการสอน
ทางไกล จานวน 6 เครือ่ ง

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน๎า 3 - 3 - 3 - 21

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

18 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์ (สานักการศึกษา)
สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
นว.4

หนํวย
ดาเนินการ
สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อกลํองทีวดี ิจิตอลรับสัญญาณ
ดาวเทียมพร้อมติดตั้ง เพือ่ เชื่อมต่อ
สัญญาณการเรียนการสอนจากโรงเรียน
วังไกลกังวล จานวน 2 ชุด

3,580

- จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จานวน 2 ชุด

24,000

โรงเรียน
นว.4

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4,000
ANSI Lumens จานวน 2 เครื่อง

130,000

โรงเรียน
นว.4

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อเมโรเดียน จานวน 20 ตัว

28,000

ศพด.
นครนนท์ 6

สานัก
การศึกษา

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน๎า 3 - 3 - 3 - 22

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดซื้ออังกะลุง จานวน 28 ตัว

งบประมาณ
25,200

สถานที่
ดาเนินการ
ศพด.
นครนนท์ 6

หนํวย
ดาเนินการ
สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อฉิ่ง จานวน 1 คูํ

500

ศพด.
นครนนท์ 6

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อฉาบ จานวน 1 คูํ

500

ศพด.
นครนนท์ 6

สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อกลองแขก จานวน 1 ใบ

1,500

ศพด.
นครนนท์ 6

สานัก
การศึกษา

135,000

ศพด.
นครนนท์ 1,2,3
5,7,8,9,10,11

สานัก
การศึกษา

19 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์งานบ๎านงานครัว - จัดซื้อเครื่องกรองน้าระบบ RO พร๎อม
(สานักการศึกษา)
ติดตั้ง จานวน 9 ชุด
สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ตารางเมตร

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน๎า 3 - 3 - 3 - 23

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
ศพด.
นครนนท์ 8,10

หนํวย
ดาเนินการ
สานัก
การศึกษา

- จัดซื้อคลูเลอร์สแตนเลส จานวน 2 ใบ

10,000

- จัดซื้อเตียง 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต พร๎อม
ที่นอนยางพารา หนา 8 นิ้ว หมอนหนุน
แบบใยสังเคราะห์ จานวน 50 ชุด

450,000

โรงเรียน
กีฬานว.6

สานัก
การศึกษา

- จํายเป็นคําพื้นสนามวอลเลย์บอล ระบบ
โครงสร๎างและผิวหน๎าวัสดุพื้น PVC หนา
8 มม. ความกว๎างของม๎วน 1.8 เมตร พร๎อม
อุปกรณ์ติดตั้ง ขนาดพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 530
ตารางเมตร

900,000

โรงเรียน
นว.5

สานัก
การศึกษา

21 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ
- จํายเป็นคําพื้นยางสาเร็จรูปพร๎อมอุปกรณ์
(สานักการศึกษา)
ติดตั้ง พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 300 ตารางเมตร
สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

750,000

ศพด.
นครนนท์ 6

สานัก
การศึกษา

20 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์กีฬา
(สานักการศึกษา)

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน๎า 3 - 3 - 3 - 24

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
22 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนสํง (สานักการสาธารณสุขฯ)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไมํน๎อยกวํา
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล๎อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จานวน 5 คัน
(สานักการสาธารณสุขฯ จานวน 1 คัน,
งานกลุํมงานสุขาภิบาลฯ จานวน 1 คัน,
กลุํมทรัพยากรฯ จานวน 1คัน,กลุํมงาน
สํงเสริมสุขภาพ จานวน 1 คัน,กลุํมงาน

3,935,000

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลนคร
นนทบุรี

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

เทศบาลนคร
นนทบุรี

สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

ป้องกันและควบคุมโรค จานวน 1 คัน)
- จัดซื้อหลังคารถบรรทุกพร๎อมติดตั้ง
ขนาด 1 ตัน แบบหลังคาไฟเบอร์กลาส
มีชํองลมพร๎อมกระจกเลื่อน ฝาท๎ายเปิด
แบบโช๏คอัพ มีที่นั่งสองแถว พร๎อมยางปูพื้น
จานวน 3 หลัง (สานักการสาธารณสุขฯ 1
สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

102,000

หน๎า 3 - 3 - 3 - 25

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หนํวย
ดาเนินการ

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัง, งานสํงเสริมสุขภาพ จานวน 1 หลัง,
กลุํมงานป้องกันและควบคุมโรค จานวน 1
หลัง)

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไมํน๎อยกวํา
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล๎อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จานวน 3 คัน

2,361,000

ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่
2,3,5

สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

- จัดซื้อหลังคารถบรรทุกพร๎อมติดตั้ง
ขนาด 1 ตัน แบบหลังคาไฟเบอร์กลาส
มีชํองลมพร๎อมกระจกเลื่อน ฝาท๎ายเปิด
แบบโช๏คอัพ มีที่นั่งสองแถว พร๎อมยางปูพื้น
จานวน 3 หลัง

102,000

ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่
2,3,5

สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

หน๎า 3 - 3 - 3 - 26

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดซื้อรถเครนไฮดรอลิค ขนาด 130
แรงม๎า ชนิด 6 ล๎อ จานวน 2 คัน
(งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

23 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพรํ (สานักการสาธารณสุขฯ)

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

งบประมาณ
11,000,000

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลนคร
นนทบุรี

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

- จัดซื้อกล๎องถํายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 16 ล๎านพิกเซล
มีระบบแฟลซในตัว จานวน 2 เครื่อง
(กลุํมงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จานวน 1
เครื่อง,กลุํมงานสุขาภิบาล จานวน 1 เครื่อง)

20,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

- จัดซื้อกล๎องวงจรปิด CCTV พร๎อมติดตั้ง
อุปกรณ์ตํอพํวง จานวน 16 ตัว

500,000

ศูนย์พฒ
ั นา
คุณภาพชีวติ
ผู๎สูงอายุ

สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

หน๎า 3 - 3 - 3 - 27

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
24 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(สานักการสาธารณสุขฯ)

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดซื้อเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ
12 V. แบบเต็มแล๎วตัดโดยอัตโนมัติ จานวน
1 เครื่อง

9,000

- จัดซื้อเครื่องขยายเสียงชนิดเคลื่อนที่
พร๎อมลาโพง จานวน 2 ชุด

70,000

- จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสนามพร๎อม
ไมโครโฟนไร๎สาย จานวน 1 ชุด (งานกาจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

90,000

สถานที่
ดาเนินการ
ศูนย์พฒ
ั นา
คุณภาพชีวติ
ผู๎สูงอายุ

ผด 2

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

ศูนย์บริการ
สานักการ
สาธารณสุขที่ 1 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม
เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

หน๎า 3 - 3 - 3 - 28

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
25 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์หรือ - จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
การแพทย์ (สานักการสาธารณสุขฯ)
น้า แบบสนาม (Dissolved Oxygen)
จานวน 1 เครื่อง (กลุํมงานทรัพยากร

งบประมาณ
70,000

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม)

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

- จัดซื้อเครื่องวัดคําความเป็น กรด-ดําง
(pH) แบบภาคสนาม จานวน 1 เครื่อง
(กลุํมงานทรัพยากรธรรมชาติฯ)

20,000

- จัดซื้อด๎ามกรอฟัน ความเร็วสูง จานวน
12 ชุด

468,000

คลินิกทันตกรรม
สานักการ
ศูนย์บริการ สาธารณสุขและ
สาธารณสุขที่ 2,3 สิ่งแวดล๎อม
4และสนามบินน้า

หน๎า 3 - 3 - 3 - 29

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด 2

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
สถานที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดาเนินการ
คลินิกทันตกรรม
สานักการ
ศูนย์บริการ สาธารณสุขและ
สาธารณสุขที่ 2,3 สิ่งแวดล๎อม
4และสนามบินน้า

- จัดซื้อด๎ามกรอฟัน ชนิดหักมุม จานวน
24 อัน

93,600

- จัดซื้อเครื่องฉายแสง จานวน 1 เครื่อง

35,000

คลินิกทันตกรรม
สานักการ
ศูนย์บริการ สาธารณสุขและ
สาธารณสุขที่ 3
สิ่งแวดล๎อม

- จัดซื้อเครื่องขูดหินปูนอัลตร๎าโซนิก
จานวน 2 เครื่อง

104,000

คลินิกทันตกรรม
สานักการ
ศูนย์บริการ สาธารณสุขและ
สาธารณสุขที่ 3,4 สิ่งแวดล๎อม

หน๎า 3 - 3 - 3 - 30

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด 2

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
สถานที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดาเนินการ
คลินิกทันตกรรม
สานักการ
ศูนย์บริการ สาธารณสุขและ
สาธารณสุขที่ 3
สิ่งแวดล๎อม

- จัดซื้อเครื่องนึ่งฆําเชื้ออบไอน้า จานวน
1 เครื่อง

130,000

- จัดซื้อเครื่องเขยําสาร จานวน 1 เครื่อง
(งานพยาธิวทิ ยา)

20,000

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

- จัดซื้อเครื่องดูดจํายสารละลายอัตโนมัติ
10-100 ul จานวน 1 เครื่อง
(งานพยาธิวทิ ยา)

15,000

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

- จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา
จานวน 3 เครื่อง

7,500

ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 1

สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม
หน๎า 3 - 3 - 3 - 31

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่
1,2,3,5

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

- จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๏ะ
จานวน 6 เครื่อง

60,000

- จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท
ตั้งโต๏ะพร๎อมผ๎าพันแขน (Arm cuff) ขนาด
ผู๎ใหญํ จานวน 1 ชิ้น และขนาดเด็ก จานวน
1 ชิ้น จานวน 5 ชุด

25,000

ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่
1,2,3,4,5

สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

- จัดซื้อปรอทวัดไข๎ แบบดิจิตอลทางหู
พร๎อมอุปกรณ์ จานวน 4 ชุด

12,000

ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่
1,3,4

สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

หน๎า 3 - 3 - 3 - 32

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 5

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

- จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท
ตั้งพื้น จานวน 1 เครื่อง

7,900

- จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
ดิจิตอล จานวน 4 เครื่อง

26,000

ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่
2,5

- จัดซื้อเครื่องตรวจสํองหู-ตา-จมูก จานวน
1 เครื่อง

32,000

ศูนย์บริการ
สานักการ
สาธารณสุขที่ 5 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

- จัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ จานวน 2 เครื่อง

22,000

ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่
4,5

สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม
หน๎า 3 - 3 - 3 - 33

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด 2

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
สถานที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดาเนินการ
ศูนย์บริการ
สานักการ
สาธารณสุขที่ 5 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

- จัดซื้อเครื่องมือผําตัดเล็ก จานวน 1 ชุด

5,000

- จัดซื้อเครื่องให๎การรักษาด๎วยคลื่นอุลตร๎า
ซาวน์แบบ 1 MHz/3MHz MultiFrequence Ultrasound จานวน 2 เครื่อง
(งานกายภาพและอาชีวบาบัด)

300,000

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

- จัดซื้อเครื่องดึงคอและหลัง พร๎อมเตียง
ปรับระดับสูงต่าด๎วยไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
(งานกายภาพและอาชีวบาบัด)

250,000

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

หน๎า 3 - 3 - 3 - 34

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

- จัดซื้อหม๎อต๎มแผํนประคบร๎อน ขนาด
ความจุไมํน๎อยกวํา 24 Standard size Hot
Pack พร๎อมแผํนประคบร๎อน 24 แผํน
จานวน 1 ชุด (งานกายภาพและอาชีวบาบัด)

120,000

- จัดซื้อเตียงปฏิบตั ิกายภาพบาบัดแบบเตี้ย
พร๎อมเบาะ จานวน 3 ตัว ( งานกายภาพ
และอาชีวบาบัด)

45,000

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

- จัดซื้อเตียงนวดสาหรับแพทย์แผนไทย
จานวน 2 ตัว (งานการแพทย์แผนไทย)

40,000

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

หน๎า 3 - 3 - 3 - 35

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดซื้อเครื่องควบคุมการให๎สารละลายทาง
หลอดเลือดดา (Infusion Pump) จานวน
3 เครื่อง

210,000

- จัดซื้อเครื่องปรับอัตราการไหลของสาร
ละลาย (Syringe pump) จานวน 1 เครื่อง

60,000

ศูนย์บริการ
สานักการ
สาธารณสุขที่ 6 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

40,000

ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่
1,3

15,000

ศูนย์บริการ
สานักการ
สาธารณสุขที่ 4 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

- จัดซื้อเครื่องทาน้าร๎อน น้าเย็น จานวน 2
ชุด
สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
สถานที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดาเนินการ
ศูนย์บริการ
สานักการ
สาธารณสุขที่ 4 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

26 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์งานบ๎านงานครัว - จัดซื้อเครื่องซักผ๎าฝาบน ขนาดไมํน๎อยกวํา
(สานักการสาธารณสุขฯ)
10 กิโลกรัม จานวน 2 เครื่อง

ผด 2

สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

หน๎า 3 - 3 - 3 - 36

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดซื้อถังขยะ ขนาดไมํน๎อยกวํา 660 ลิตร
จานวน 50 ใบ (งานบริการจัดการมูลฝอย)

27 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(สานักการสาธารณสุขฯ)

- จัดซื้อโต๏ะอเนกประสงค์แบบพับขาได๎
ขนาด 60x120 ซม. จานวน 1 ตัว

- จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต๎เพดาน
ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง 500
ซีเอฟเอ็ม พร๎อมติดตั้ง จานวน 5 เครื่อง

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

งบประมาณ
1,250,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

ผด 2

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

3,500

ศูนย์บริการ
สานักการ
สาธารณสุขที่ 1 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

260,000

ศูนย์บริการ
สานักการ
สาธารณสุขที่ 3 สาธารณสุขและ
คลินิกทันตกรรม สิ่งแวดล๎อม
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 3

หน๎า 3 - 3 - 3 - 37

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด 2

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
สถานที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดาเนินการ
ศูนย์บริการ
สานักการ
สาธารณสุขที่ 3 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต๎เพดาน
ขนาดความเร็วของแรงลมปรับระดับสูง
1,000 ซีเอฟเอ็ม พร๎อมติดตั้ง จานวน 4
เครื่อง

224,000

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
36,000 บีทยี ู จานวน 1 เครื่อง

44,000

ศูนย์บริการ
สานักการ
สาธารณสุขที่ 3 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

- จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดเส๎นผําศูนย์
กลาง 18 นิ้ว จานวน 8 เครื่อง

16,000

ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่
1,3

สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

หน๎า 3 -3 - 3 - 38

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

28 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
(สานักการสาธารณสุขฯ)

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

ผด 2

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

- จัดซื้อโต๏ะทางานขนาดไมํน๎อยกวํา
120x60 ซม.พร๎อมเก๎าอี้มีล๎อเลื่อน พนักพิง
ที่ทา๎ วแขน จานวน 2 ชุด (งานรังสีวทิ ยา)

20,000

- จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง

15,000

ศูนย์บริการ
สานักการ
สาธารณสุขที่ 4 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม

- จัดซื้อเครื่องรํอนแยกขนาดปุ๋ย จานวน 1
เครื่อง

7,500,000

ศูนย์บริการและ
สานักการ
พัฒนาคุณภาพ สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล๎อม

- จัดซื้อเครื่องเติมอากาศชนิด 6 ใบพัด มี
ระบบตีน้าเพื่อลดแรงตึงผิวน้า พร๎อมติดตั้ง
จานวน 2 ชุด

160,000

ศูนย์บริการและ
สานักการ
พัฒนาคุณภาพ สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล๎อม
หน๎า 3 - 3 - 3 - 39

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
29 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(กองสวัสดิการสังคม)

30 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(สานักการชําง)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบคาดเอวพร๎อม
ไมโครโฟนชนิดคาดศรีษะ จานวน 8 ตัว

40,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสวัสดิการ
สังคม

- จัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายพร๎อม
อุปกรณ์ จานวน 10 ชุด

1,200,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

กองสวัสดิการ
สังคม

- จัดซื้อโคมสปอร์ตไลท์ LED ขนาด 210
วัตต์ 21,000 ลูกเมน จานวน 30 ตัว

1,284,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

- จัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED
ขนาด 55 วัตต์ พร๎อมกิ่งแป้นและสายภาย
ในฟิวส์กันฝน จานวน 50 ชุด

802,500

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

900,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

31 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
- จัดซื้อเก๎าอี้เหล็กแบบบุนวม แบบ
(สานักการชําง)
มาตรฐานพร๎อมผ๎าคลุม จานวน 500 ตัว
สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด 2

หน๎า 3 - 3 - 3 - 40

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการชําง

1,600,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

- จัดซื้อเครื่องผสมปูน ขนาดไมํน๎อยกวํา
1.05x2.00x1.50 เมตร จานวน 1 เครื่อง

75,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

- จัดซื้อหัวเจาะคอนกรีต ขนาดลูกสูบ
ไมํน๎อยกวํา 44 มม. จานวน 1 หัว

70,400

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดซื้อโต๏ะพับอเนกประสงค์ ขนาด
70x160 ซม. ผิวพื้นเป็นเนื้อเมลามีนกันน้า

งบประมาณ
380,000

จานวน 100 ตัว
32 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์กํอสร๎าง
(สานักการชําง)

- จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตแบบใช๎ลมอัด
อากาศได๎ปริมาณไมํน๎อยกวํา 135 ลูกบาศก์
ฟุต/นาที (65 ลิตร/นาที) จานวน 1 เครื่อง

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หน๎า 3 - 3 - 3 - 41

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
33 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ
(สานักการชําง)

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการชําง

- จัดซื้อเวทีโครงเหล็กพร๎อมประกอบติดตั้ง
ขนาดชุดละ 2.9 ตรม. จานวน 100 ชุด

1,380,000

- จัดซื้อเสื้อจราจร (BS-02) แถบสะท๎อน
แสงสีเหลือง 2 แถบ (ด๎านหน๎า-หลัง) พร๎อม
พิมพ์ชื่อหน่วยงาน จานวน 100 ตัว

40,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

- จัดซื้อป้ายขาตั้งแบบพับได๎ 2 ทิศทาง
(POLYETHYLENE) พร๎อมติดสติ๊กเกอร์
DIAMOND GRADE (3 M)
FLUORESCENT ทั้ง 2 ด้าน จานวน 20
ชุด

100,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

- จัดซื้อกระบองไฟกระพริบ (สาหรับจราจร)
ใช๎ถําน 2 ก๎อน จานวน 50 อัน

25,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง
หน๎า 3 - 3 - 3 - 42

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดซื้อกรวยจราจรขนาดสูง 70 ซม. ติด
แถบสะท๎อนแสง (3M) จานวน 2 แถบ

งบประมาณ
50,000

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการชําง

พร๎อมพิมพ์ชื่อหนํวยงาน จานวน 100 อัน
- จัดซื้อเครื่องลบเส๎นจราจร จานวน 1
เครื่อง

180,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

- จัดซื้อเครื่องตีเส๎นจราจร ด๎วยสีเทอร์โม
พลาสติก จานวน 1 เครื่อง

390,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

- จัดซื้อปากรีดเทอร์โมพลาสติก ขนาด 10
ซม. จานวน 1 เครื่อง

30,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

34 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
- จัดซื้อเครื่องตัดแตํงรูปทรงต๎นไม๎ประดับ
(สานักการชําง)
ความยาวใบมีด 560 มม. กาลังเครื่องยนต์
สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

186,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง
หน๎า 3 - 3 - 3 - 43

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หนํวย
ดาเนินการ

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24.5 มิลิเมตร ขนาด 840x246x225 มม.
กว้างยาวสูง 33"x9-11/16"x8-7/8"
น้าหนัก 5.1 กก. จานวน 6 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซํยนต์ใช๎ตัดต๎นไม๎
ปริมาตรกระบอกสูบ 31.8 ซีซี มีแรงม๎าไมํ
น๎อยกวํา 2.0 เมตร น้าหนัก 3.9 กก. ขนาด
โซ่ 3/8" จานวน 6 เครือ่ ง

108,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

- จัดซื้อกล๎องดิจิตอล ความละเอียด
ไมํน๎อยกวํา 12 ล๎านพิกเซล มีระบบแฟลซ
ในตัว จานวน 1 เครื่อง

6,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

36 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
- จัดซื้อเครื่องตรวจวัด ความชื้นอุณหภูมิ
(สานักการชําง)
และคาร์บอนในเครื่องเดียว จานวน 1
สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

15,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

35 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพรํ (สานักการชําง)

หน๎า 3 - 3 - 3 - 44

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หนํวย
ดาเนินการ

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เครื่อง
- จัดซื้อตู๎ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ
(Auto Dessicator) จานวน 7 ตู๎

300,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

- จัดซื้อเครื่องดูดความชื้นหรือเครื่องควบ
คุมความชื้น จานวน 2 เครื่อง

55,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

- จัดซื้อปั๊มดูดสูญญากาศ (Vacuum
pump) จานวน 1 เครื่อง

30,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

- จัดซื้อเครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอลละเอียด
5 ตาแหนํง (Analytical Balance) จานวน

200,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

1 เครื่อง
สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หน๎า 3 - 3 - 3 - 45

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

37 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ
(สานักการชําง)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการชําง

- จัดซื้อชุดกลั่นน้า (Deionized water)
จานวน 1 เครื่อง

900,000

- จัดซื้อเครื่องบิวเรตอัตโนมัติ (Digital
burette) จานวน 4 เครื่อง

200,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

- จัดซื้อตู๎เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซล
เซียส จานวน 4 ตู๎

250,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

- จัดซื้อป้ายบอกชื่อซอยขนาดไมํน๎อยกวํา
0.30x1.00 เมตร พร๎อมเสาและอุปกรณ์
หัวป้ายบอกชื่อเป็นไฟเบอร์กลาส เสาป้าย
กลาวาไนซ์ ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 4 นิ้ว

6,250,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

(ทํอเหล็กอาบสังกะสีพร๎อมบัวหุ๎มโคนเสา)
จานวน 500 ชุด
สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หน๎า 3 -3 - 3 - 46

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดซื้อป้ายบอกชื่อซอยขนาดไมํน๎อยกวํา
0.20x0.60 เมตร พร๎อมเสาและอุปกรณ์
หัวป้ายบอกชื่อเป็นไฟเบอร์กลาส เสาป้าย
กลาวาไนซ์ ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 3 นิ้ว

งบประมาณ
9,500,000

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หนํวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักการชําง

(ทํอเหล็กอาบสังกะสีพร๎อมบัวหุ๎มโคนเสา)
จานวน 1,000 ชุด

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

- จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ๎งพร๎อม
ติดตั้ง จานวน 60 ตัว

2,980,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

สานักการชําง

- จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ๎งพร๎อม
ติดตั้ง จานวน 15 ตัว

800,000

สวนหยํอมซอย
ศิริชัย 1 แยก 1

สานักการชําง

หน๎า 3 - 3 - 3 - 47

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
3. ยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตา่ งๆ ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
38 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(กองสํงเสริมวัฒนธรรมฯ)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
นครนนทบุรี

หนํวย
ดาเนินการ
กองสํงเสริม
วัฒนธรรมฯ

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล
ความละเอียด 300x400 จุดตํอตารางนิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

130,000

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เป็นระบบ 2
ภาษา ชนิดไมํมีหนํวยความจา เนื้อที่การ
พิมพ์ไมํน๎อยกวํา 11 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

22,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

กองสํงเสริม
วัฒนธรรมฯ

15,000

เทศบาล
นครนนทบุรี

กองสํงเสริม
วัฒนธรรมฯ

39 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์งานบ๎านงานครัว - จัดซื้อถังต๎มน้าไฟฟ้า กาลังไฟ 2400 วัตต์
(กองสํงเสริมวัฒนธรรมฯ)
จานวน 1 เครื่อง

สํวนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

งบประมาณ

ผด 2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน๎า 3 - 3 - 3 - 48

